
Operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností 
Oprávněný 
žadatel: 

Zemědělský podnikatel.  (Přes MAS i nezemědělský podnikatel) 
 

Forma a 
výše 
podpory: 

Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve 
výši:  
35 % způsobilých výdajů pro střední podniky  
45 % způsobilých výdajů pro malé podniky  
Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 10 mil. Kč na projekt.  
Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč na projekt.  
 

Způsobilé 
výdaje: 

- stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová 
výstavba provozovny  

- pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro 
nezemědělskou činnost  

- doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na 
výstavbu odstavných stání)  

- nákup nemovitostí  
Podporovány budou zejména oblasti zpracovatelského průmyslu a 
maloobchodu. Mimo jiné bude podporována výroba potravinářských výrobků, 
nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných 
výrobků, strojů a zařízení atd. Podpořeny budou též činnosti v oblasti 
stavebnictví, a dále široká škála maloobchodních činností. Podporovány budou 
jak stavební výdaje, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané 
činnosti. Typovým výdajem, například může být v oblasti textilu nákup šicího 
stroje, v oblasti zpracování kovů pořízení obráběčky, brusky apod.  
   

Kritéria 
přijatelnosti 
projektu 

- projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci 
ekonomických činností (CZ-NACE): C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou 
tříd 11.01 Destilace, rektifikace a míchání lihovin,), F (Stavebnictví), G 
(Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s 
výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve 
specializovaných prodejnách),  

- žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč výdajů, 
ze kterých je stanovena dotace  

- žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k 
celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo chová 
minimálně 0,3 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy nebo 
hospodaří v lese s minimální výměrou 3 ha  

 

Omezení: 

Nemůže žádat žadatel, který v posledních dvou letech před podáním Žádosti o 
dotaci ukončil stejnou nebo podobnou činnost (tj. činnost, která se řadí do stejné 
třídy a čtyřmístného číselného kódu v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-
NACE)) nebo v době podání Žádosti o dotaci zahájil konkrétní plány na to, že 
takovou činnost v dotyčné oblasti ukončí během dvou let od realizace projektu, 
který je předmětem dotace; 
 

Termíny: Podání žádosti: 3. 4. - 23. 4. 2018 
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