
3.1 Podpora zemědělského 
podnikání 

Oblas�  podpory 
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné inves� ce v živočišné 
a rostlinné výrobě, je určena na inves� ce do zemědělských 
staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu 
a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též 
inves� ce na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou 
výrobu a inves� ce do pořízení peletovacích zařízení pro 
vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

Defi nice žadatele/příjemce dotace 
• Zemědělský podnikatel.

Výše dotace
• Výše podpory je 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínají-
cí zemědělce a o 10 % pro „LFA“ oblasti  (oblasti  čelící přírodním 
a jiným zvláštním omezením). K navýšení dojde na základě poža-
davku žadatele v rámci formuláře Žádosti  o dotaci.

Způsobilé výdaje 
• Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 

je 5 mil. Kč na projekt (maximální výši způsobilých výdajů může MAS 
Radbuza upravit na konkrétní výzvu).

• Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 
je 50 � s. Kč na projekt.

Na toto opatření má MAS Radbuza alokováno celkem 5 500 000 Kč. 

Dotaci lze poskytnout pouze na následující inves� ční výdaje:
1) stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě,
2) stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu,
3) peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo 

v zemědělském podniku,
4) nákup nemovitos� .
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Seznam předkládaných příloh 
Obecné přílohy:
1) Povolení stavebního úřadu – v případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, na jehož základě 

lze projekt/část projektu realizovat – prostá kopie. 
2) Projektová dokumentace – v případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu. Projektová 

dokumentace, která je předkládaná k řízení stavebního úřadu musí být ověřená stavebním úřadem – prostá kopie 
(lze předložit v lis� nné podobě).

3) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – musí být v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/
technologie k projektu/čás�  projektu, pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná k řízení staveb-
ního úřadu – prostá kopie. 

4) Katastrální mapa – včetně vyznačení lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídají-
cím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy
(není-li součás�  projektové dokumentace) – prostá kopie (lze předložit v lis� nné podobě).

5) Formuláře pro posouzení fi nančního zdraví žadatele – podmínka splnění fi nančního zdraví se nevztahuje na: 
obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnos� , 
zájmová sdružení právnických osob, církevní organizace a náboženské společnos� , nadace a veřejné VŠ a školní 
statky/podniky.

6) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikos�  – dokládá 
se v případě, že žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace nebo se jedná o žadatele, který musí pro splnění 
defi nice spadat do určité kategorie podniku podle velikos�  nebo žádá v režimu de minimis.

7) Znalecký posudek – v případě nákupu nemovitos�  jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace. Znalecký posudek 
nesmí být starší než 6 měsíců před podáním Žádos�  o dotaci na MAS - prostá kopie.

8) Přílohy stanovené MAS. 

Specifi cké přílohy:
1) Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru – vydává krajské středisko Agentura 

ochrany přírody a krajiny České republiky nebo místně příslušná správa NP. Příloha bude požadována pou-
ze v případě, kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní 
drůbeže – prostá kopie.

2) Sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení – dokládá se 
u projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí – prostá kopie.

3) Čestné prohlášení žadatele – dokládá se v případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí. Čestné prohlášení je součás�  formuláře Žádos�  o dotaci. 
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