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DOTAČNÍ PODPORA PRO ZEMĚDĚLCE (4.1.1) 

KDO může žádat? 
 Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě. 

 Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn zemědělskými prvovýrobci 
a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním 
odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých se využívají prostředky nebo zařízení sloužící 
zemědělské výrobě. 

KDY lze žádat? 
 Příjem žádostí bude probíhat od 11. 10. 2016 do 31. 10. 2016. 

NA CO lze získat podporu? 
a) Stavby a technologie v živočišné výrobě 

 Výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení. 

 Výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy 
a zpracování. 

 Výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro přímou spotřebu 
v podniku. 

 Pořízení technologie pro živočišnou výrobu. 

b) Stavby a technologie pro rostlinnou  a školkařskou výrobu 

 Výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce (kromě obilovin 
a olejnin) včetně technologií na čištění technologických vod. 

 Pořízení technologie skladování obilovina a olejnin. 

 Výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů včetně protikroupových a protidešťových systémů 
a ochranných sítí proti ptactvu.  

 Výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí chmelnic včetně protikroupových a protidešťových 
systémů.  

 Výstavba nosných konstrukcí v nových výsadbách révy vinné včetně protikroupových a protidešťových 
systémů a ochranných sítí proti ptactvu.  

 Výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů a ochranných sítí proti ptactvu ve stávajících 
výsadbách révy vinné. 

 Výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníklů, kontejneroven včetně souvisejících technologií. 

 Výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií. 
Jedná se o dočasná uložiště vyzvednutého sadebního materiálu (klimatizované haly, chladící boxy 
apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, pěstírny hub a školky na ovocné, okrasné druhy včetně révy 
vinné, okrasných rostlin a sadby chmele, školky pro pěstování matečnic rychle rostoucích dřevin na 
zemědělské půdě a lesní školky s produkcí na zemědělské půdě. 

c) Peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku 
d) Nákup speciálních mobiních strojů pro zemědělskou výrobu 
e) Nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace 

JAKÉ jsou další specifické podmínky výzvy? 
 V případě předložení projektu, kde výdaje přesáhnou 1 mil. Kč žadatel musí splnit podmínku 

finančního zdraví – hodnotí se finanční výkazy za poslední 3 uzavřená účetní období.  

 Žadatel může v jedné výzvě předložit pouze 1 projekt. 

 Po zaregistrování Žádosti o dotaci bude nutné předložit odpovídající povolení stavebního úřadu 
platné a pravomocné k datu zaregistrování Žádosti o dotaci. 
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KOLIK lze získat? 
 Míra podpory je stanovena ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů, tato míra podpory může být 

navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro oblasti čelící přírodním a jiným zvláštním 
omezením. 

 Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí min. 100 000 Kč a max.  
150 mil. Kč. 

NA KOHO je možné se obrátit? 
 Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D.  .  nevedel@renards.cz  .  739 903 553 

 Ing. Aneta Báčová  . bacova@renards.cz  .  733 130 850 


