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Fiche 1: Investice do zemědělských podniků  

1. Budou povoleny pořízení vleku na řezanou píci, pluh apod. Ve vyjmenovaných strojích 

pro nové opatření 4. 1.1 nejsou uvedeny.?  

V rámci operace 4.1.1 jsou způsobilé jen speciální stroje, zatímco v rámci Fiche Investice do 

zemědělských podniků v operaci 19.2.1 (žádosti přes MAS) nebude podpora strojů omezena. 

2. Podnikatel v odvětví služby pro zemědělství, zahradnictví může žádat o dotaci na 

štěpkovač do PRV?  

Jedná se o činnost dle CZ-NACE sekce A, tedy podpora těchto subjektů je možná v rámci Fiche 

Investice do zemědělských podniků. 

3. Vzhledem k tomu, že v Pravidlech pro 1. kolo PRV nejsou v Operaci 4.1.1 Investice do 

zemědělských podniků níže uvedené "podpory" uvedeny, raději se ještě ptáme touto 

cestou. Může si zemědělský podnikatel zažádat přes MAS v 19.2.1 o:  

A. přebudování seníku na halový sklad zemědělských komodit (vybudování stěn a podlahy)? 

Ano.  

B. Vybudování váhy pro vážení kamionů (pro odvoz zemědělských komodit z vlastní 

čističky/sušičky)? Ano.  

C. rekonstrukce již existující jezdecké haly (rekonstrukce stěn)? Již se nejedná o zemědělskou 

činnost, ale o činnost dle čl. 19 – Sportovní, zábavní a rekreační činnosti musí být ve vazbě na 

venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.  

D. oprava a rekonstrukce stájí pro koně? Ano.  

E. Výstavba tzv. ocelokolny jako stání pro zemědělskou techniku (kombajn, traktory apod.)? 

Ano. 
 

4. Je u fiche „Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků 

uznatelné DPH u neplátců?  

Ano. 

5. Cenové limity na výstavbu hal na skladování obilnin. Budou stanoveny, nebo máme 

použít z minulého období I. 1.1 2007-2014?  

Limity musí být v novém programovém období stanoveny s ohledem na plnění principu 3E, 

tedy budou stanoveny i na skladování obilnin. 

 

Upřesnění MAS: cenové limity jsou uvedeny v příloze č. 3 pravidel 19.2.1 a v rámci 

specifikace jednotlivých článků.  
 

 


