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Čl. 17, odst. 1., a) Investice do zemědělských podniků 

Podporované 
aktivity 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné 
výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro 
živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány 
budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu. 

Způsobilé výdaje 
∙ Stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě, 
∙ nákup nemovitosti. 

Oprávněný žadatel 
Zemědělský podnikatel - k datu podání Žádosti o dotaci je evidován v Evidenci 
zemědělského podnikatele. 

Výše způsobilých 
výdajů projektu 

50 000 – 700 000 Kč 

Výše dotace 50 % způsobilých výdajů, příp. 60 %1 

Podporovány jsou pouze investiční výdaje vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS.  

Za vznik výdaje je považováno datum vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy (nevztahuje se na 

smlouvy o smlouvě budoucí a na smlouvy, jejichž účinnost je podmíněna získáním příslušné dotace). 

Další podmínky:  
∙ Předmět dotace, který je financován z této Fiche, odpovídá výrobnímu zaměření žadatele – 

posuzuje se k datu zaregistrování Žádosti o platbu dle LPIS (za rok podání Žádosti o platbu na MAS 

či rok předcházející). 

∙ Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány 

stavební výdaje nebo do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení, 

jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, věcné 

břemeno a právo stavby. 

V případě nákupu mobilního oplocení pro pastevní areál se uspořádání právního vztahu k 

nemovitostem neprokazuje. 

∙ Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb. 

∙ O situování v ANC oblastech rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 % celkové výměry pozemků 

evidovaných v LPIS, situovaných v ANC oblastech. Do výpočtu se zahrnují tyto druhy zemědělské 

kultury, které má žadatel vedeny v LPIS, dle NV č. 307/2014 Sb., § 3, odst. 1) písm. a), b) a c): orná 

půda, TTP a trvalá kultura ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS. 

∙ U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou 

přijatelnosti doložení sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá 

zjišťovacímu řízení, závěru zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování, 

nebo souhlasného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí; C. V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí dle výše uvedeného zákona, pak je povinnou přílohou čestné prohlášení žadatele, které 

je součástí formuláře Žádosti o dotaci. Toto čestné prohlášení se doporučuje zkonzultovat s 

 
1 Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro oblasti s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro 
horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících 
nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ANC oblasti“). K navýšení dojde na základě požadavku 
žadatele v rámci formuláře Žádosti o dotaci. 
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příslušným úřadem (krajský úřad dle místa realizace projektu nebo Ministerstvo životního 

prostředí) nebo si vyžádat jeho stanovisko, že na daný projekt dle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí není zapotřebí posouzení vlivu záměru na životní prostředí, a 

to ani podlimitně – prostá kopie. 

Specifické přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci na MAS 
∙ Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru (vydává regionální 

pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo místně příslušná správa NP). 

Příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce 

oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže (viz Příloha 7 Pravidel) – prostá kopie. 

∙ U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělení k 

podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr 

zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko 

příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - prostá kopie. 


