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DOTAČNÍ 
AUDIT 

DOTAČNÍ PODPORA PRO ZEMĚDĚLCE V ROCE 2015 

KDO může žádat? 
 zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká min. 2 roky v zemědělské 

výrobě; 

 mladý zemědělec, pro kterého výše uvedená podmínka neplatí; 

 podnikatelský subjekt, který je vlastněn zemědělskými prvovýrobci a jehož činnost je zemědělská 
výroba (min. 30 % podílu příjmu). 

KDY lze žádat? 
 příjem žádostí bude probíhat od 26. 1. 2015 do 9. 2. 2015. 

JAKÉ JSOU CÍLE? 
 dotace je zaměřena na investice do zemědělských mobilních strojů, do technologií v živočišné 

výrobě, do protikroupových systémů a do nosných konstrukcí v chmelnicích. 

NA CO lze získat podporu? 
 stroje pro zpracování půdy (pluhy, smyky, brány, válce, kypřiče, kombinátory aj.); 

 stroje pro založení a ošetřování porostu (např. secí stroje, rozmetadla, postřikovače); 

 stroje pro sklizeň (např. mlátičky, lisy, žací stroje, baličky, mulčovače, sběrací návěsy); 

 stroje pro pěstování brambor, zeleniny, chmele, ovoce (rýhovače, sazeče, vyorávače, sklízeče, secí 
stroje, plečky, půdní frézy, sklizňové vozy aj.); 

 stroje pro školkařskou výrobu (sazeče, vyorávače, třídící linky, nosiče nářadí aj.); 

 stroje pro pěstování révy vinné (např. kultivátory, nůžky, drtiče, kontejnery, sklízecí vany); 

 stroje pro pěstování okrasných rostlin (např. plničky, vozíky, sázecí roboty); 

 stroje pro živočišnou výrobu (krmné a nastýlací vozy, přepravníky zvířat aj.); 

 technologie v živočišné výrobě - skot, ovce, kozy, prasata (např. dojírny, dojící roboty, tanky na mléko, 
váhy, boxy, technologie krmení a napájení). 

JAKÉ jsou další specifické podmínky výzvy? 
 předložení žádosti o platbu musí být do 30. 6. 2015; 

 v rámci tohoto opatření může získat 1 podnikatel v rámci období 2007-2013 max. 90 mil. Kč; 

 pořizovaný stroj musí odpovídat výrobnímu zaměření žadatele dle roku 2014 (např. žadatel, který 
pěstoval v roce 2014 pouze ovoce, si nebude moci pořídit stroje pro pěstování révy vinné); 

 žadatel může v jedné výzvě předložit pouze 1 projekt. 

KOLIK lze získat? 
 míra podpory je stanovena ve výši až 60 % z celkových způsobilých výdajů;  

 min. výše podpory je 80 tisíc Kč, max. výše pak je 9 mil. Kč. 

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

 


