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 VÝZVA PRV – INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÉ INFRASTRUKTURY 

Operační program Program rozvoje venkova 

Opatření SCLLD 2.1.1 Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství 

Oprávnění žadatelé  zemědělští podnikatelé 

Datum vyhlášení výzvy únor 2017 

Datum ukončení výzvy březen 2017 

Alokace výzvy 5 050 000 Kč 

Min výše způsobilých 
výdajů na projekt 

50 000 Kč 

Max. výše způsobilých 
výdajů na projekt 

5 000 000 Kč 

Míra spolufinancování 
žadatele 

50 % / (50 % dotace)* 

* Míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce. 

ZAMĚŘENÍ VÝZVY 
Cílem výzvy je prostřednictvím investic do nového vybavení, strojů a nástrojů, případně stavebních úprav 
zvýšit konkurenceschopnost místních zemědělců na lokálních i regionálních trzích a zároveň tím přispět ke 
zvýšení místní zaměstnanosti. 
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 a investice do 
pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. 
V rámci této výzvy 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. Podpora 
nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu. 
 
Způsobilé výdaje projektu: 
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje (podle definice v kapitole 1 Obecných podmínek Pravidel 
pro žadatele): 

 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. 

 

POZOR!!! 
 žadatelé, kteří nedisponují alespoň 2 účetně uzavřenými obdobími, mohou žádat o dotaci 

v maximální výši 1 000 000 Kč způsobilých výdajů na projekt; 
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 v případě, že projekt / část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, musí žadatel při podání žádosti 
o dotaci na MAS v prosté kopii doložit příslušné opatření stavební úřadu, které je zároveň 
pravomocné a platné (v případě veřejnoprávní smlouvy platné a účinné); 

 v případě, že projekt / část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, musí žadatel při podání žádosti 
o dotaci na MAS v prosté kopii doložit stavebním úřadem potvrzenou projektovou dokumentaci 
předkládanou k řízení stavebního úřadu; 

 v případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, musí žadatel při podání 
žádosti o dotaci na MAS v prosté kopii doložit znalecký posudek, ne starší 6 měsíců; 

 v případě, že projekt / část projektu podléhá posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, musí žadatel při 
podání žádosti o dotaci na MAS v prosté kopii doložit 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 vlivů 
záměru na životní prostředí; 

 v případě, že předmětem dotace je výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov 
vodní drůbeže, musí žadatel při podání žádosti o dotaci na MAS v prosté kopii doložit souhlasné 
stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru (stanovisko vydává krajské 
středisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo správa CHKO/NP); 

 k některým preferenčním kritériím (viz příslušná fiche) se váže povinnost doložení některých dalších 
příloh, přičemž nedoložení těchto příloh může znamenat nižší bodový zisk ve fázi věcného hodnocení 
projektů. 

 

Přesné znění výzvy MAS Podbrněnsko – Investice do zemědělské infrastruktury, plánované na únor 2017, 
bude zveřejněno zde na webových stránkách MAS. Součástí přesného znění výzvu bude i specifikace 
povinných náležitostí žádosti o podporu.  

 

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky MAS Podbrněnsko, především na 
kontaktní osobu této výzvy: Mgr. Lukáš Hlavinka, +420 727 913 261, hlavinka@podbrnensko.cz. 


