
Článek 35, odstavec 2., písmeno c) Sdílení zařízení a zdrojů



 Spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů.

 Cílem spolupráce je efektivní využití zdrojů a dosažení úspor, kterých by při 
individuálním postupu nemohlo být dosaženo.

 Podpora i stávající skupiny spolupracujících subjektů při realizaci nového společného 
projektu (nikoli již probíhajících aktivit).

 Možné podporované záměry:

a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů

b) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských 
produktů na zemědělské a nezemědělské produkty a jejich uvádění na trh

c) Spolupráce v odvětví lesnictví



Na projektu spolupracují minimálně dva subjekty, které se sdruží jako společníci do 
společnosti dle § 2716 a následných zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelem je vždy vlastník majetku, nebo jeden ze společníků, který byl pověřen správou 
společných věcí v případě neujednání sdružení majetku.

Oprávnění žadatelé 
V případě záměru a) a b):

a) zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikropodniku
b) výrobce potravin, který splňuje definici mikropodniku.

V případě záměru c):
Držitel (vlastník, nájemce, pachtýř, vypůjčitel) lesa, který splňuje definici mikropodniku
nebo je fyzickou osobou nepodnikající. Držitelem lesa se rozumí osoba, která v 
předmětném lese hospodaří.



V případě záměru a) a b):
• 45% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

V případě záměru c):
• 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace



Záměr a)

- společné pořízení zemědělských strojů a technologie pro živočišnou výrobu,

- společné pořízení zemědělských strojů a technologie pro rostlinnou výrobu,

- nová výstavba, modernizace a rekonstrukce společně využívaných zemědělských 
nebo potravinářských staveb (včetně nezbytných manipulačních ploch a 
bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu),

- společné pořízení strojů, technologie a zařízení pro zpracování zemědělských 
produktů, jejich finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií 
souvisejících s dohledatelností produktů a užitkových vozů kategorie N bez 
podkategorie G).



Záměr b)

- Společné pořízení strojů, technologií a zařízení pro zpracování zemědělských a 
ostatních produktů zemědělského podniku, finální úpravu, balení, značení výrobků 
(včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů a užitkových vozů 
kategorie N bez podkategorie G),

- výstavba, modernizace a rekonstrukce společně využívaných budov pro zemědělství 
a potravinářství (včetně nezbytných manipulačních ploch a bouracích prací 
nezbytně nutných pro realizaci projektu).



Záměr c) 

1. Výdaje na vypracování lesního hospodářského plánu pro sdružený lesní majetek

2. Přímé investiční výdaje na konkrétní projekty spojené s prováděním 
podnikatelského plánu spolupráce:

- společné pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních 
porostů včetně následného soustřeďování dříví a zpracování potěžebních zbytků



- Předložení podnikatelského plánu spolupráce (obsahuje cíl spolupráce, konkrétní 
aktivity, identifikace partnerů spolupráce a jejich role; harmonogram a rozpočet 
spolupráce; popis očekávaného přínosu spolupráce).

- Příjemce dotace zveřejní výsledky projektu a zajistí jejich šíření (formulář na PF, 
web žadatele, odborný článek…)

- V případě záměru a) se výrobní proces musí týkat zpracování a uvádění na trh 
surovin/výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní 
produkt musí být v této příloze uveden.

- V případě záměru b) se projekt týká zpracování nebo uvádění na trh zemědělských 
i nezemědělských produktů, kdy minimálně jeden vstup tvoří zemědělský produkt. 
Tyto činnosti lze kombinovat i s činnostmi uvedenými v záměru a)



Společné pro všechny záměry 
1) Spolupracující subjekty podepíší společenskou smlouvu nejpozději k datu podání 

Žádosti o dotaci na MAS, přičemž změny subjektů společnosti nejsou povoleny.
2) U všech spolupracujících subjektů jsou ve Společenské smlouvě jednoznačně 

stanovené činnosti, které budou provádět v rámci projektu. 
3) Na realizaci projektu se musí podílet všechny spolupracující subjekty; všechny 

spolupracující subjekty musí využívat předmět dotace. 
4) Žadatel/společník ve společnosti musí splňovat definici mikropodniku od data podání 

ŽoD na MAS, i ke dni podání ŽoP (mimo žadatele=fyzické osoby nepodnikající). 
5) Podpora musí mít motivační účinek. 
6) Postavení spolupracujících subjektů musí být vzájemně nezávislé.
7) Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb.



Další podmínky platné pro záměr a) nebo b)
1) Výsledky projektu musí mít přínos pro venkovské oblasti (tj. na území MAS).

2) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje i do kterých budou umístěny podpořené stroje, 
technologie nebo vybavení: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým 
podílem, věcné břemeno a právo stavby. V případě pozemku pod stavbou je přípustný 
také nájem. 

3) Dotaci nelze poskytnout:
- na činnosti spadající do oddílu 12 “Výroba tabákových výrobků“, oddílu 56 

„Pohostinství a stravování“, třídy 11.01 „Destilace, rektifikace a míchání lihovin“ 
v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE),

- na nákup všech druhů traktorů, valníku, přípojných zařízení pro přepravu (vlečky) a 
kombajnu pro sklizeň obilnin.



Další podmínky platné pro záměr c)
1) Místem realizace projektu se rozumí všechny pozemky určené k plnění funkcí lesa, na 

kterých je stroj využíván. V případě způsobilého výdaje “Vypracování lesního 
hospodářského plánu” se místem realizace rozumí PUPFL, pro které je plán zpracováván. 

2) Žadatel je vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem lesních pozemků a 
hospodaří podle platného LHP nebo podle převzaté platné LHO. (Mimo žádostí 
obsahující výdaje na LHP)

3) Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k půdě a zdrojům a které jsou 
určeny na PUPFL.

4) V případě způsobilého výdaje „traktorový přívěs“ je velikost sdruženého lesního majetku 
větší než 50 ha. 

5) V případě pořízení traktoru pro práci v lese se podpora vztahuje pouze na traktor s 
ochrannou konstrukcí (ochrannou kabinou nebo ochranným rámem) chránící obsluhu 
traktoru před padajícími předměty a pronikajícími předměty.



1) Podnikatelský plán dle osnovy uvedené v Příloze 18 Pravidel. 
2) V případě záměru c) Velikost sdruženého lesního majetku v držení společníků, dle 

závazného vzoru uvedeného v Příloze 10 Pravidel – je součástí formuláře ŽoD.
3) Společenská smlouva podepsaná v souladu se stanoveným způsobem pro 

právoplatné jednání a podepisování za všechny spolupracující subjekty. Náležitosti 
Společenské smlouvy viz Pravidla 

4) U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí sdělení k 
podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu 
řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu 
posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů záměru 
na životní prostředí. 



1. Vytvoření pracovního místa max. 20 b
 Úvazek 1,0 a více ………….. 20 b
 Poloviční úvazek …………..  15 b

2. Mladý/mladý začínající zemědělec nebo začínající podnikatel max. 20 b
 Mladý začínající zemědělec nebo začínající podnikatel ………….. 20 b
 Mladý zemědělec ………………………………………………………………….  10 b

3. Realizace do 12 měsíců (od zaregistrování na RO SZIF) max. 20 b

4. Nepodpořený žadatel max. 15 b

5. Finanční náročnost projektu max. 15 b
 Do 500 000,- Kč …….……….. 15 b
 Do 1 000 000,- Kč …………..  15 b

6. Počet zapojených subjektů max. 10 b



Děkujeme za pozornost a 
těšíme se na spolupráci


