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Investice do zemědělských podniků
Článek 17, odst. 1., písm. a) Investice do zemědělských podniků

Číslo 

Fiche
Název Fiche Max. míra podpory

Alokace Fiche 

Kč

Min/max. 

způsobilé výdaje 

v Kč

2

Podpora 

rozvoje 

zemědělských 

podniků

Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů
Může být navýšeno o 10 % pro mladé začínající 

zemědělce a o 10 % pro oblasti s přírodními nebo 
jinými zvláštními omezeními („ANC oblasti“                    

– horské oblasti).

1.384.432,-

50 000/500 000

Definice příjemce dotace

Zemědělský podnikatel (dle Evidence zemědělského podnikatele)

Stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku. 
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospo-
dařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění 
jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diver-
zifikace zemědělských činností.  



Způsobilé výdaje 

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 
obecných podmínek Pravidel. Rozdělení je dle primárního určení výdaje. 

1) Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě 

2) stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu 

3) peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském 
podniku20 

4) nákup nemovitosti 



Oblasti podpory

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné 
a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb 
a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou 
produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních 
strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích
zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. 



Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

Číslo 

Fiche
Název Fiche Max. míra podpory Alokace Fiche Kč

Min/max. 

způsobilé výdaje 

v Kč

7
Rozvoj nezemědělské činnosti 

a agroturistiky

25 % výdajů ZV pro velké 
podniky 
35 % výdajů ZV pro střední 
45 % výdajů ZV pro malé
Režim de minimis/blokové 
výjimky

1.036.658,-
50 000/500 000

Definice příjemce dotace

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci. 

Stručný popis Fiche

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností. 

Oblasti podpory

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 



Způsobilé výdaje
1) stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba 
provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního 
ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické 
infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí) 

2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost 
(nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1 bez podkategorie G, vybavení, hardware, 
software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením 
pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání) 

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu 
odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – tvoří 
maximálně 30% projektu. 

4) nákup nemovitosti 



Kritéria přijatelnosti
1) Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE): 
blíže Pravidla 19. 2.

2) Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být 
realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu

3) V případě uvádění produktů na trh, jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I 
Smlouvy o fungování EU, tzv. non-annex, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o 
fungování EU, tzv. annex (převažovat musí tržby za produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU);

4) V případě zpracování produktů, jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I 
Smlouvy o fungování EU; 

5) V případě výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv musí většina vyrobeného 
paliva žadatelem (více než 50 %) sloužit k prodeji nebo být využita pro nezemědělskou činnost;  



NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH
Čl. 25 (NIL)

Číslo 

Fiche
Název Fiche Max. míra podpory Alokace Fiche Kč

Min/max. 

způsobilé výdaje 

v Kč

10
Podpora společenských 

funkcí lesa
100% dotace 2.740.000,- 50 000/500 000

Definice příjemce dotace

Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, 

pachtýřů nebo vypůjčitelů

Stručný popis Fiche

Podpora v rámci Fiche zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou 

činností využívajících společenského potenciálu lesů

Oblasti podpory

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, 
výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, 

výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí                           
k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, 

informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení         
k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, 

zábradlí, stupně. 



Způsobilé výdaje

1) opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba 
a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení 
významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, 
fitness prvků 

2) opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování 
odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory 

3) opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků, 

4) opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, 
zábradlí, stupně) 

5) nákup pozemku 



Kritéria přijatelnosti

1) Projekt lze realizovat na PUPFL s výjimkou zvláště 
chráněných území a oblastí Natura 2000

2) PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou 
zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo 
platnou lesní hospodářskou osnovou 



Podání Žádosti o 
dotaci



Přihlášení na 
Portál farmáře

Přístup do Portálu farmáře 
(přihlašovací jméno a heslo) 
žadatel získá 
 na podatelně Regionálních 

odborů SZIF (pracoviště v 
působnosti RO – Havlíčkův 
Brod a Žďár nad Sázavou) 
a Centrály SZIF. 

 prostřednictvím datové 
schránky nebo e-Podatelny 
s elektronickým podpisem.

http://www.szif.cz/cs/ro
http://www.szif.cz/cs/kontakty-szif


Podání žádosti

Žádost o dotaci (ŽoD) musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu 
Farmáře a po vyplnění žadatelem předána na MAS v souladu s pravidly 
operace 19.2.1 

Žadatel podává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci včetně 
povinných, příp. nepovinných příloh na MAS přes Portál farmáře     
v elektronické podobě v termínu stanoveném výzvou MAS 

Některé přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci jsou součástí 
formuláře Žádosti o dotaci!!

Nepovinné přílohy stanovené MAS jsou uvedeny ve Výzvě!

Vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, 
předložit v listinné podobě

Možnost žadatele konzultovat ŽoD s MAS



Podání žádosti

Žadatel vybere MAS, 
přes kterou bude 

žádat o dotaci a dále 
postupuje podle 
prezentací 1-4



Děkuji za pozornost 


