
Operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 
 

Oprávněný 
žadatel: 

Mladý zemědělec, je osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci 
věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let), 
dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek 
dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku.  
 

Forma a 
výše 
podpory: 

Dotace činí 45 tis. EUR ve třech splátkách.  
Výše první splátky činí 50 % dotace a je vyplacena po schválení podnikatelského 
záměru a podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Druhá splátka činí 45 % dotace a je 
vyplacena po uplynutí druhého roku realizace podnikatelského plánu. Vyplacení 
třetí splátky je podmíněno řádným provedením podnikatelského plánu.  
 

Způsobilé 
výdaje: 

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje. 
- zemědělské stavby a technologie pro živočišnou výrobu (podpora se týká 

chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní) 
- zemědělské stavby a technologie pro rostlinnou výrobu a školkařskou 

produkci včetně nosných konstrukcí v sadech a chmelnicích a dále 
protikroupových systémů a sítí na ochranu proti ptactvu v sadech a vinicích  

- speciální mobilní stroje pro zemědělskou výrobu  
- úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby  
- nákup zemědělských nemovitostí  
- nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků 

a/nebo koní)  
- nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku 
- nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu 

v podniku   
 

Kritéria 
přijatelnosti 
projektu 

- podpora je podmíněna předložením podnikatelského plánu na 4 roky od 
podpisu Dohody o poskytnutí dotace  

- provádění podnikatelského plánu musí být zahájeno do 9 měsíců od 
podpisu Dohody o poskytnutí dotace  

- žadatel splní definici aktivního zemědělce dle čl. 9 nařízení (EU) č. 
1307/2013 k přímým platbám do 18 měsíců od zahájení činnosti 
poprvé, tj. od podpisu Dohody o poskytnutí dotace  

- mladý zemědělec plní minimální zemědělskou kvalifikaci, případně má 
možnost doplnění kvalifikace v termínu do 36 měsíců od podpisu 
Dohody o poskytnutí dotace  

- minimální a maximální velikost podniku, ve kterém mladý zemědělec 
začíná působit jako vedoucí podniku, pro vstup do opatření je dána 
dosažením minimální, resp. maximální hodnoty standardní produkce  
 

Omezení: 

- Žadatel zahajuje činnost poprvé, pokud není déle než 24 měsíců před 
zaregistrováním Žádosti o dotaci evidován jako zemědělský 
podnikatel; 

Termíny: Podání žádosti: 3. – 23. duben 2018  
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