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I.1.1 Modernizace 

zemědělských podniků

13. kolo příjmu žádostí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 

Evropa investuje do venkovských oblastí 

Charakteristika opatření

 dotace je zaměřena na investice do

zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce

a výstavba nových staveb včetně nezbytného

zázemí stavby/staveb).
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Záměry

 stavby a technologie pro živočišnou
výrobu

 stavby a technologie pro rostlinnou
výrobu

Finanční alokace

 zbývající finanční alokace do roku 2013 je cca 380 
mil. Kč

 Finanční alokace v rámci opatření:

procento Částka (mil. Kč)

Záměr a) 87% 330

Záměr b) 10% 38

Inovace 3 % 12
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Výše dotace

 Maximální výše dotace:

40 – 60 %

Nárok na vyšší dotaci

mladí zemědělci

 projekty realizované v LFA

 max. 30 mil. Kč na jeden projekt

 90 mil. Kč dotace na celé období

Žadatel/příjemce dotace

 Zemědělský podnikatel v souladu se zákonem č. 
252/1997 Sb., o zemědělství

 Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny
vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem
jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo
služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou
výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo
zařízení sloužící zemědělské výrobě.
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Způsobilé výdaje

 realizace až po předložení ŽOD (projektová,
technická dokumentace, nákup nemovitosti)

Vznik výdajů - datum uzavření smlouvy s dodavateli nebo
datum vystavení objednávky.

 záměr a) nezpůsobilé jímky na digestát

 záměr b) omezen pouze na ovoce, zeleninu,
chmel a okrasné rostliny

 I.1.1.2 Inovace – zrušeno omezení na bioplyn

Způsobilé výdaje - limity

Boudy pro telata - změna z 8000 Kč → 5000 Kč / ustajovací místo

Stavební výdaje na stáje pro koně – změna z 33 000 Kč → 60 000 Kč

Jímky, hnojiště, žlaby a haly pro nosnice – snížení limitu o 20 %

Líhně pro drůbež – změna postupu stanovení a výše limitu:

líheň Náklady v Kč/roční projekt. produkci kuřat

kur domácí ostatní

Skladování vajec 0,5 0,73

Předlíhně 1,1 1,61

Manipulace s vejci 0,5 0,73

Dolíhně 1,1 1,61

Expedice 0,8 1

Celkem 4 5,68
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Způsobilé výdaje - limity

Nové limity pro pece na kadávery

Pece na kadávery Náklady v Kč/ kg hodinového výkonu

Stavební náklady 6 000,-

Technologie 12 000,-

Celkem 18 000,-

Způsobilé výdaje - limity

Nové limity pro pěstírny žampionů

Pěstírna žampionů náklady v Kč na m² zastavěné
plochy

Stavební náklady 8 000,-

Technologie 9 000,-

Celkem 17 000,-

Nové limity na pěstírny ostatních hub

Pěstírna ostatních hub náklady v Kč /m² zastavěné plochy

Stavební náklady 5 000,-

Technologie 3 000,-

Celkem 8 000,-
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Specifická kritéria 

přijatelnosti projektu

 Žadatel splnil podmínku dosažení minimálně 30% podílu příjmů 
ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech). 

nevztahuje se na:

- mladé začínající zemědělce,

- na podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn
zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je
poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně
se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo
zařízení sloužící zemědělské výrobě.

- do zemědělské prvovýroby je započítán i příjem z výroby
sadby brambor

Specifická kritéria 

přijatelnosti projektu

 Žadatel podniká minimálně 2 roky v zemědělství 
(u Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (EZP) 
rozhoduje předpokládané datum zahájení činnosti, pokud není uvedeno 
tak datum zápisu do EZP);C. 

Nevztahuje se na:
 mladého začínajícího zemědělce (definice viz kapitola č.3),

 zemědělce, který byl zapsán do evidence zemědělského podnikatele
v rozmezí od 24 do 16 měsíců od data zaregistrování Žádosti o dotaci,
nedosáhl ke dni podání Žádosti věku 40 let, dosáhl minimální
zemědělské kvalifikace nebo za dále stanovených podmínek ji dosáhne
a výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace, jsou do 2 mil. Kč,

 podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn
zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat
práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou
výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící
zemědělské výrobě.
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Další podmínky

 Žádost o dotaci je žadatel povinen zaslat v elektronické podobě 
(viz. Část A – obecné podmínky Pravidel, kapitola 1, písmeno 
jj)).

 stavby a technologie nesmí být bez souhlasu SZIF pronajímány
či provozovány jiným subjektem. Ve výjimečných případech a po
posouzení může SZIF další pronájem či provozování jiným
subjektem povolit

Povinné a nepovinné přílohy

 zrušena povinnost předkládat dokumenty v originále nebo s
úředně ověřenými podpisy – nahrazeny prostou kopií

Přílohy předkládané při registraci Žádosti o dotaci

 pouze formulář Žádosti o dotaci vč. čestných prohlášení

Povinné přílohy předkládané po výzvě RO SZIF

 k datu registrace Žádosti pravomocné a platné stavební
povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního
úřadu

 pastevní areály a vodní drůbež - souhlasné stanovisko MŽP
(zrušena povinnost uvedení odpovědi „NE“ na všechny otázky)
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Povinné přílohy

Nepovinné přílohy předkládané po výzvě RO SZIF
Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby a
zároveň nedošlo k vyjmutí parcel/pozemků dotčených touto
stavbou/stavbami ze zemědělského půdního fondu:

 Výpis z katastru nemovitostí, Informace o parcele nebo jiný
relevantní dokument ne starší než 30 dnů k datu registrace
ŽOD

Povinné přílohy předkládané k ŽOP

 Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví
příjemce dotace, na který bude příjemci poskytnuta dotace

 Doklad o dosažení minimální zemědělské kvalifikace – mladí 
začínající i zemědělci s historií 24 – 16 měsíců

Preferenční kritéria

Kritérium zvýhodňující ekologické zemědělce
omezeno min. 5 ha zem. půdy
→ snížení z 27 na 15 bodů 

Nové kritérium zvýhodňující realizaci dojíren pro
ovce, kozy, krávy
→ 15 bodů

Nové kritérium zvýhodňující realizaci
protikroupových systémů
→ 20 bodů
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Preferenční kritéria

Kritérium zvýhodňující jímky a hnojiště bude
zvýhodňovat jejich výstavbu i rekonstrukci

Kritérium zvýhodňující elektronické podání žádosti 
skrze Portál farmáře 
→ zrušeno

Nové kritérium zvýhodňující realizaci projektu v 
regionu se soustředěnou podporou
→ 3 body

Upozornění žadatelů na 

nejčastější chyby

 Výdaje jsou způsobilé až po zaregistrování Žádosti o dotaci. 
Výdaje typu projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, 
které nutně musely vzniknout před podáním Žádosti o dotaci, 
nejsou způsobilé pro spolufinancování.

 Stavební povolení/ohlášení nebo jiné rozhodnutí SÚ musí být 
platné a pravomocné k datu registrace Žádosti.

 Závaznost podmínek, za které byl žadatel obodován v rámci 
preferenčních kritérií (nedodržení 100 % sankce) – zejména 

pozor na ekologické zemědělství, poměr VDJ a ha,…

 Nenahlášení změn – zejména termín ŽOP a technické údaje o 
projektu
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Stav implementace

 dosud proběhla 4 kola příjmu žádostí v letech 
2007 - 2010

Počet zaregistrovaných projektů 4 183

Částka za zaregistrované projekty 10,9 mld. Kč

Počet schválených žádostí 2 810

Částka za schválené projekty 7,38 mld.Kč

Počet proplacených projektů 1 452

Proplaceno 3,1 mld.Kč

Děkuji za pozornost!

Ing. Ivana Holá

Odbor řídící orgán PRV

Ministerstvo zemědělství

tel.: 221 812 798

e-mail: ivana.hola@mze.cz


