FICHE č. 9
ZEMĚDĚLCI (zemědělství) – důležitá součást našeho regionu
Hlavní opatření:
I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (s. 33-36)
Popis opatření
Podpora je zaměřena na hmotné a nehmotné investice do zpracovatelských provozů, které se
týkají výroby potravin, nebo krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující potraviny.
Opatření navazuje na strategický cíl zlepšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského
odvětví, zejména se zaměřuje na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, zvýšení jejich
konkurenceschopnosti a v neposlední řadě přispěje k řešení nových výzev, tzn. ke zmírnění změny
klimatu podporou moderních energeticky úsporných zpracovatelských technologií a k účinnému
využívání vodních zdrojů. Podpořené akce by měly řešit problematické oblasti, jako jsou nízká
produktivita práce a nízký podíl produkce s vyšší přidanou hodnotou.
Definice příjemce dotace
Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu
Výrobce krmiv
Druh a výše dotace
Přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou činnost
Maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Způsobilé výdaje
Dotaci lze poskytnout na technologické a stavební výdaje do zpracovatelského provozu od příjmu
suroviny (vč. živých zvířat) do expedice, v případě drůbeže se příjmem rozumí i odchyt prováděný
žadatelem přímo na farmě.
– technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských
produktů,
– nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků ve
vztahu ke zvyšování kvality včetně technologií souvisejících s dohledatelností výrobků a včasného
upozornění na nebezpečné potraviny,
– investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských
produktů (včetně provozních laboratoří a výdajů na související hardware a software) max. do
výše 1 mil. Kč,
– investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a potravinářských
produktů, postupů a technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě,
– investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících při zpracování
zemědělských a potravinářských produktů (s výjimkou odpadních vod),
– investice do zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků,
včetně expedičních skladů zpracovatele,
– projektová dokumentace (tj. zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský záměr,
studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení) – pro uznání výdaje musí být
zaúčtováno jako investice
– technická dokumentace (tj. projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, ohlášení stavby či
jiné jednání se stavebním úřadem, odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkový
rozpočet)
- nákup stavby/budovy včetně pozemku, na kterém stavba/budova stojí
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Nezpůsobilé výdaje
- nákup silničních motorových vozidel
- stavby/technologie určené ke skladování/zpracování produktů rostlinné výroby, pokud bezprostředně
navazují na sklizeň před zpracováním
- technologie na úpravu a skladování mléka bezprostředně navazující na dojení (čištění zchlazení)
- technologie třídění, chlazení, značení a skladování vajec
- bourací práce, demolice
- administrativní a správní budovy, prezentační centra (stavba, vybavení, zařízení)
- intervenční sklady, logistická centra
- lis na vinné hrozny, speciální kvasné nádoby pro získávání červeného vína s aktivním zařízením pro
potápění matolinového klobouku, filtr na víno z vinných hroznů
- v případě investic do zpracování medu technologické investice v hodnotě nižší než 200 tis. Kč
Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci
a) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků, vzor ke stažení na
www.szif.cz – originál.

Vedlejší opatření:
I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků (s. 15 – 19)
Popis
Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií určených pro živočišnou výrobu
(podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeže a včel) a pro rostlinnou výrobu.
Opatření je dále zaměřeno na uvádění souvisejících produktů prvovýroby na trh a využití a zpracování
biomasy pro vlastní potřebu.
Definice příjemce dotace
- Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v
souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
- Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a
předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se
zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.
Kritéria přijatelnosti
Žadatel podniká minimálně 2 roky v zemědělství (u Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského
podnikatele rozhoduje předpokládané datum zahájení činnosti, pokud není uvedeno, tak datum
vystavení Osvědčení).
Druh a výše dotace
Přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou činnost.
V případě projektu zaměřeného na chov včel je minimální výše způsobilých výdajů 200.000,- Kč.
Maximální výše dotace:
- 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na investice pořízené mladými zemědělci v
jiných oblastech než znevýhodněných oblastech,
- 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na investice pořízené ostatními zemědělci
v jiných oblastech než znevýhodněných oblastech.
Způsobilé výdaje
- Stáje – výstavba a rekonstrukce včetně technologií (ustájení, napájení, větrání, krmení, vytápění
apod.), boudy pro telata, pevné výběhy v návaznosti na stáj, nezbytné zázemí stavby, fixační klece,
kafilérní boxy, pece na pálení kadáverů atp.
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- Pastevní areály včetně doprovodných staveb – budování pastevních areálů – oplocení,
napajedla, krmiště, manipulační zařízení, včetně zpevněných ploch atp.
- Dojírny pro krávy, ovce, kozy – technologie v čekárně před dojením, technologie dojení technologie na ošetření, chlazení a skladování syrového kravského, ovčího nebo kozího mléka
bezprostředně navazující na dojení, měření nádoje, identifikace a pohybová aktivita, dojící robot atp.
- Haly pro chov domácí drůbeže – haly/technologické vybavení pro chov nosnic, pro odchov, výkrm
nebo rozmnožovací chovy drůbeže, haly/technologické vybavení na třídění, značení, chlazení a
skladování vajec; stavební náklady a technologie předlíhní a dolíhní, nezbytné zázemí stavby
(související technické a sociální zázemí), kafilérní boxy, pece na pálení kadáverů atp.

Pozn. Domácí drůbež jsou domestikovaní ptáci, poskytující člověku maso/vejce/peří. (kur domácí,
kachny, husy, krůty, perličky, atp.)
- Jímky na kejdu a odpadní vody - výstavba nebo rekonstrukce jímek, výdejní místo jímek,
technologické vybavení hlavních, sběrných a přečerpávacích jímek, sběrné a přečerpávací jímky atp.
- Hnojiště - výstavba nebo rekonstrukce pevných hnojišť
- Chov včel – trvalé stanoviště pro chov včel – úly, haly na získávání, zpracování a skladování včelích
produktů, technologie pro získávání a zpracování včelích produktů - linka pro zpracování včelích
produktů atp.
- Sila a horizontální haly pro skladování obilovin, olejnin a luštěnin – výstavba a rekonstrukce
sil/hal, technologie čištění a sušení včetně dopravních cest, manipulační (expediční) zásobníky,
příjmový koš, systém a vybavení pro zjišťování a hodnocení kvalitativních parametrů, technologie
skladování (tj. technologická zařízení pro úpravu řízené atmosféry, teploty, vzdušné vlhkosti a proudění
vzduchu, nádoby na skladování a přepravu v rámci provozovny) technologie přípravy na expedici (tj. technologie třídění, balení a chlazení) zařízení (ve skladech) na testování, diagnostiku, měření a
regulaci, nezbytné zázemí stavby (související technické a sociální zázemí), atp.
- Sklady pro ovoce, zeleninu (včetně okopanin) a školkařské výpěstky – výstavba nebo
rekonstrukce vlastních prostor pro skladování ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků, technologie
přípravy na skladování (technologie třídění, mytí, krájení, krouhání, chlazení a zpracování odpadů),
technologie skladování (technologická zařízení pro úpravu řízené atmosféry, teploty, vzdušné vlhkosti a
proudění vzduchu, nádoby na skladování a přepravu v rámci provozovny), technologie přípravy na
expedici (technologie třídění, balení a chlazení), zařízení (ve skladech) na testování, diagnostiku,
měření a regulaci, nezbytné zázemí stavby (související technické a sociální zázemí) atp.
- Sklady pro chmel – výstavba/ rekonstrukce vlastních prostor pro skladování chmele, česací
technologie na chmel, sušící technologie na chmel, hranolové lisy na chmel, technologie skladování
(technologická zařízení pro úpravu řízené atmosféry, teploty, vzdušné vlhkosti a proudění vzduchu,
nádoby na skladování a přepravu v rámci provozovny), technologie přípravy na expedici (technologie
třídění, balení a chlazení, zařízení (ve skladech) na testování, diagnostiku, měření a regulaci, nezbytné
zázemí stavby (související technické a sociální zázemí) atp.
- Zpracování biomasy pro energetické účely – výstavba a rekonstrukce staveb pro kotelny a
výtopny, pro skladování biomasy pro energetické účely, pro peletovací a briketovací linky včetně
technologie, atp.
- Malá plnící stanice na bioplyn - integrovaná malá plnící stanice (kompresor, chladič/sušička,
výdejní hadice), zařízení na odorizaci plynu, přístřešek, plynová přípojka na vstupu, manipulační
prostor – vozidlová stání atp.
- Nosné konstrukce trvalých kultur včetně oplocení - výstavba a rekonstrukce chmelnic, vinic,
sadů, nezbytné zázemí stavby atp.
- Skleníky, fóliovníky, kontejnerovny- výstavba a rekonstrukce včetně nezbytných technologií atp.
- Další zahradnické stavby - výstavba a rekonstrukce dalších speciálních pěstebních ploch
(pařeniště, stacionární kompostéry, technologie na sušení léčivých rostlin, pěstírny hub a školky na
ovocné a okrasné druhy včetně révy vinné a sadby chmele) včetně technologií atp.
- Stavby pro skladování krmiv a steliv - silážní a senážní žlaby, zpevněné plochy určené na
skladování siláže, senáže ve vacích, stavby na skladování pícnin, sena, slámy, stavby na skladování
balíkované siláže, senáže atp.
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- Ostatní zem. stavby (objekty) jinde neuvedeny splňující popis opatření/podopatření –
hospodářské budovy, sklady vybavení a techniky a nezbytné zázemí stavby včetně sociálního zařízení
atp., včetně multifunkčních staveb (objektů)
- Prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby bez zpracování (automaty na výdej
mléka, masa apod.)
- Stabilní i mobilní zemědělská technika, strojní zařízení a vybavení
- projektová dokumentace (tj. zpracování žádosti o dotaci, podnikatelský záměr, studie
proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení)
- technická dokumentace (tj. dokumentace ke stavebnímu řízení, ohlášení stavby či jiné jednání se
stavebním úřadem, odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkový rozpočet)
- nákup stavby/budovy včetně pozemku
Nezpůsobilé výdaje
- osobní a nákladní automobily, stroje nesloužící pro zemědělskou prvovýrobu
- komunikace, odstavné či parkovací plochy
- sadové úpravy
- administrativní a správní budovy a vybavení
- mostní váhy
- inženýrské sítě včetně přípojek (kromě rozvodů uvnitř staveb)
- studny (včetně průzkumných vrtů)
- technologické a stavební investice do rostlinné výroby, které bezprostředně nenavazují na sklizeň
před skladováním zemědělských produktů
- technologické a stavební investice pro další zpracování živočišných produktů (kromě odpadních produktů využívaných pro energetické účely)

Seznam předkládaných příloh
Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci
1) Souhlasné stanovisko MŽP dle závazného vzoru (vzor zveřejněn na www.szif.cz, vydává krajské
středisko AOPK ČR nebo správa CHKO/NP) v případě výstavby/rekonstrukce oplocení pastevních areálů
a chovu vodní drůbeže (odpověď na všechny otázky musí být NE) – prostá kopie.
2) V případě žadatele právnické osoby, která je řízena mladým zemědělcem, je nutné u obchodních
společností typu akciová společnost nebo družstvo doložit podíl na základním jmění, který bude více
než 50 %.
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