Fiche 1: Podpora investic v zemědělských podnicích






Oblast podpory
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.
V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro
živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu.
Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat
obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení
vinic a oplocení sadů.
Příjemce podpory
Zemědělský podnikatel









Způsobilé výdaje
stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě
stavby
stroje a technologie pro rostlinnou a
školkařskou výrobu
peletárny, jejichž veškerá produkce bude
spotřebována přímo v zemědělském podniku
nákup nemovitosti
Druh a výše dotace
50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Tato míra podpory může být navýšena o 10 %
pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro
LFA oblasti
Celková alokace na opatření
8 340 000 Kč

Fiche 2: Podpora zemědělců a produkce z farem






Oblast podpory
Hmotné a nehmotné investice, které se týkají
zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice
do výstavby a rekonstrukce budov včetně
nezbytných manipulačních ploch, pořízení
strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování
zemědělských produktů, finální úpravu, balení,
značení výrobků a investic souvisejících se
skladováním zpracovávané suroviny, výrobků
a druhotných surovin vznikajících při
zpracování. Investice vedoucí ke zvyšování a
monitorovaní kvality produktů, investice
související s uváděním zemědělských a
potravinářských produktů na trh (včetně
investic do marketingu) a investice do zařízení
na čištění odpadních vod ve zpracovatelském
provozu.
V rámci této Fiche nelze podpořit investice
týkající se zpracování produktů rybolovu a
výroby medu, také není podpora zaměřena na
zpracování vinných hroznů.
Příjemci podpory
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin,
výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve
zpracování, uvádění na trh a vývoji
zemědělských produktů









Způsobilé výdaje
Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro
zpracování zemědělských produktů, finální
úpravu, balení, značení výrobků, výstavba,
modernizace a rekonstrukce budov investice
související se skladováním zpracovávané
suroviny, výrobků a druhotných surovin
vznikajících při zpracování s výjimkou
odpadních vod investice vedoucí ke zvyšování
a monitorování kvality produktů investice
související s uváděním vlastních produktů na
trh včetně marketingu (např. výstavba,
rekonstrukce a vybavení prodejen, pojízdné
prodejny, prodej ze dvora) pořízení užitkových
vozů kategorie N1 a N2 investice do zařízení
na čištění odpadních vod ve zpracovatelském
provozu nákup nemovitosti
Druh a výše dotace
25 % způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace, pro velké podniky
35 % způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace, pro střední podniky
45 % způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace, pro malé podniky
Celková alokace na opatření
3967 000 Kč
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Fiche 3: Aktivity zaměřené na lesnictví






Oblast podpory
Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné
investice, které souvisejí s rekonstrukcí a
budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke
zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest.
Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest
bude podporována i obnova či nová výstavba
souvisejících objektů a technického vybavení.
Příjemci podpory
Fyzické nebo právnické osoby hospodařící
v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých
osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní
osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich
svazků.
Druh a výše dotace
90% výdajů, ze kterých je stanovena dotace












Způsobilé výdaje
investice, které souvisejí s výstavbou lesních
cest 1L a 2L a rekonstrukcemi lesních cest (1L
a 2L), lesních svážnic (3L) a technologických
linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L
související objekty (mosty, propustky,
hospodářské propustky, brody, opěrné a
zárubní zdi, lesní sklady)
vybavení lesních cest (bezpečnostní zařízení,
dopravní značky, body záchrany)
nezbytné vyvolané investice – přeložky
inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní
infrastruktury apod.
projekční a průzkumné práce a inženýrská
činnost během realizace projektu
Celková alokace na opatření
1 000 000 Kč

Fiche 4: Rozvoj předpokladů pro malé a střední podnikání




Oblast podpory
Investice do vybraných nezemědělských
činností dle Klasifikace ekonomických činností
(CZ-NACE) – C,F,G,I,J,M,N,P,R,S
Příjemci podpory
Podnikatelské subjekty (FO a PO) –
mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech, jakož i zemědělci.








Druh a výše dotace
25 % způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace, pro velké podniky
35 % způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace, pro střední podniky
45 % způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace, pro malé podniky
Celková alokace na opatření
2 600 000 Kč









Způsobilé výdaje
stavební obnova (přestavba, modernizace,
statické zabezpečení) či nová výstavba
provozovny, kanceláře (včetně nezbytného
zázemí pro zaměstnance)
malokapacitní ubytovací zařízení (včetně
stravování a dalších budov a ploch v rámci
turistické infrastruktury, sportoviště a
příslušné zázemí)
pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení
sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup
zařízení, užitkových vozů kategorie N1,
vybavení, hardware, software) v souvislosti s
projektem (včetně montáže a zkoušky před
uvedením pořizovaného majetku do stavu
způsobilého k užívání)
doplňující výdaje jako součást projektu
(úprava povrchů, náklady na výstavbu
odstavných a parkovacích stání, oplocení,
nákup a výsadba doprovodné zeleně)
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