
Článek 17, odstavec 1., písmeno 
a) Investice do zemědělských podniků 



Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné 
výrobě 

 investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou 
výrobu a pro školkařskou produkci,

 investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu,

 nákup nemovitosti.

Způsobilé výdaje

 Zemědělská prvovýroba - 061

 Nákup nemovitosti - 041



Oprávnění žadatelé = zemědělští podnikatelé

Výše dotace
50 % způsobilých výdajů

+ 10 % pro mladé začínající zemědělce

+ 10 % ANC oblasti (alespoň 75% v ANC dle LPIS; 
ANC = dřívější LFA)



 Produkce peletárny musí být spotřebována v zem. podniku

 Předmět dotace nesmí sloužit pouze k poskytování služeb

 Předmět dotace musí odpovídat výrobnímu zaměření žadatele 
(posuzuje se k datu zaregistrování Žádosti o platbu)

 Právní vztah k nemovitosti (stavební úpravy, technologie, vybavení):

 Vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem

 Nájem (nájemní smlouva na dobu udržitelnosti, nebo na neurčito s výpovědní lhůtou 5 let)

 Pacht

 Věcné břemeno

 Právo stavby



 U projektu na výstavbu/rekonstrukci oplocení pastevního areálu nebo chov 
vodní drůbeže – souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí (vydané 
AOPK ČR)

 U projektu, který vyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí je třeba 
doložit souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí (vydané AOPK ČR)

 Mladý začínající zemědělec – doklad o min. zemědělské kvalifikaci, nejpozději 
do 36 měsíců od podpisu dohody o poskytnutí dotace

 V případě výdajů na stavební nebo technologické investice realizované v rámci 
budov s vlivem na zákonné požadavky pro chov zvířat, na které není třeba 
vyjádření stavebního úřadu – potvrzení místně příslušné krajské veterinární 
správy, že projekt splňuje minimální standardy pro ochranu hospodářských 
zvířat







1. Vytvoření pracovního místa max. 5 b

 Úvazek 1,0 a více ……………………….. 5 b

 Alespoň poloviční úvazek …………..  3 b

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

3. Spolupráce s místními výrobci, pěstiteli, poskytovateli služeb max. 5 b

4. Nepodpořený žadatel max. 20 b

5. Finanční náročnost max. 10 b

 do 500 000 Kč  ……………………………………………10 b

 od 500 001 Kč  …………….………………….………….. 5 b



6. Celoroční využití předmětu dotace max. 10 b

7. Množství obhospodařované půdy max. 20 b

 více než 200 ha  ………………………………………20 b

 50-200 ha ………………….…………………………...10 b

 5-49,99 ha ………………….………………………….. 5 b

8. Prodejní místo na území MAS max. 10 b

Minimální počet bodů: 
na kritéria se vztahuje udržitelnost 5 let



Spolupráce s místními výrobci, pěstiteli nebo poskytovateli služeb 
v oboru – doklad o dané spolupráci mající dopad na území MAS (dlouhodobá 

smlouva mezi subjekty, kopie faktur prokazujících odběr nebo dodávku surovin/služeb, apod.).

Množství obhospodařované půdy – výpis z LPIS (ne starší 30 dní před podáním ŽoD)

Existence prodejního místa – fotodokumentace prodejního místa

 Právnická osoba – kopie potvrzení o zápisu do evidence skutečných 
majitelů – dle tzv. AML zákona (Pravidla A, 1., c – str. 4)



Děkujeme za pozornost a 
těšíme se na spolupráci


