
Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 

Oprávněný 
žadatel: 

Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v 
zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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, skladováním a 
posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící 
zemědělské výrobě 

Forma a 
výše 
podpory: 

Výše dotace: 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Tato míra podpory 
může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro oblasti 
čelící přírodním a jiným zvláštním omezením znevýhodněním podle nařízení 
vlády č. 72/2015 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními, (dále jen „LFA oblasti“).  
Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 
100 000,- Kč a maximálně 150 000 000,- Kč. 

Způsobilé 
výdaje: 

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje. 
- stavby a technologie v živočišné výrobě (podpora se týká chovu skotu, prasat, 
ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní)  
- výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení  
- pořízení technologií pro živočišnou výrobu,  
- 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 

- stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu  
- výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné 
produkce včetně technologií, i technologií na čištění technologických vod 
pořízení technologie skladování obilovin a olejnin  
- výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně 
protikroupových a protidešťových systémů (v rámci ovocných sadů, a školek)  
- výstavba a haly, chladící boxy apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, 
pěstírny hub a školky na ovocné, okrasné druhy  okrasných rostlin, školky pro 
pěstování matečnic rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě a lesní školky 
s produkcí na zemědělské půdě  
- peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zem. podniku  

- nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu,  
- nákup traktorů 
- nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, 
ze kterých je stanovena dotace,  

Kritéria 
přijatelnosti 
projektu 

-Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením 
aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti  
- Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, 
ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč.;  

Omezení: 

-Pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie;  
-Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb  
-Žadatelé u Žádostí, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, 
přesahují 1 000 000 Kč, musí mít minimálně 3 uzavřená účetní období  
-Produkce peletárny musí být spotřebovaná v zemědělském podniku 

Termíny: Podání žádosti: od 1. do 21. října 2017 
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