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Fiche 2: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností  

1. Ubytování v rámci CLLD 6.4.2 Podpora agroturistiky - může být žadatelem i jiný podnikatel než 

zemědělský subjekt?  

V rámci Fiche - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností bude možné podpořit 

i rekonstrukci či stavbu ubytovacího zařízení. Přes MAS bude možné v rámci této Fiche podpořit i 

nezemědělské podnikatele. 

2. Pokud si žadatel (mikropodnik řeznictví a uzenářství) podá žádost o dotaci na pořízení technologie 

na výrobu uzenářských výrobků. Bude jeho žádost způsobilá do čl. 17, od. 1, písm. B nebo do článku 

19, odst. 1, písm. B, nebo do obou? Je to totiž nezemědělský podnikatel, jeho činnost je způsobilá v 

obou dvou případech a rozvíjí tím svoji činnost a zároveň zpracovává zemědělský produkt a bude ho 

uvádět na trh.  

Záleží na tom, které produkty budou převažovat. Pokud převažují produkty uvedené v příloze I Smlouvy 

o EU, pak je příslušným článkem článek 17. Pokud převažují produkty nezemědělské – tedy neuvedené v 

příloze I Smlouvy o EU, pak projekt spadá pod článek 19. 

3. Kdo jsou oprávnění žadatelé v rámci "Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 

činností"? V Metodice pro tvorbu fichí jsou uvedeny podnikatelské subjekty (FO a PO) - 

mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci. Platí tedy, že i zemědělci 

musí být mikropodnik nebo malým podnikem?  

Zemědělský podnikatel může být i střední nebo velký podnik. 

4. Je způsobilá přes MAS rekonstrukce bioplynové stanice?  

Neuvažujeme v novém období o zařazení podpory na bioplynové stanice přes MAS – v současném období 

tato podpora nebyla ze strany MAS využívána. 

5. Je možné v rámci Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností podpořit úpravu prodejny v léčebně (bezbariérový přístup, rozšíření 

kapacity+ prostor k občerstvení, 1 prac. místo pro zdravotně postižené, min.1 místní dodavatel 

zeleniny+ případné ubytování pro ZTP?  

Zdravotní a sociálně péče je dle klasifikace CZ-NACE – sekce Q, která není v rámci článku 19 

podporována – je to spíše dotaz na IROP. Pokud by se jednalo pouze o maloobchod v sekci G, pak jsou 

výdaje způsobilé. 

6. Jaké aktivity je možné podpořit v rámci 19, odst. 1 písm. b CZ-NACE N79 Činnosti cestovních 

kanceláří a agentur?  

V rámci článku 19 obecně lze podpořit stavební výdaje na provozovnu, pořízení strojů, technologií a 

vybavení sloužícího pro danou činnost a doplňující výdaje jako součást projektu. Konkrétní specifikace 

způsobilých výdajů se připravuje do Pravidel 19.2.1. 


