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Programový rámec Program rozvoje venkova 

Název Fiché 1. Podpora zemědělských podniků 
Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Programu rozvoje venkova – Investice do zemědělských 
podniků 

Popis a zdůvodnění 
podpory (SCLLD) 

Fiche je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti, udržitelnosti a konkurenceschopnosti 
zemědělského podnikání na Holicku. Podpora se bude týkat investic v živočišné a rostlinné 
výrobě, které povedou ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti 
vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k 
novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další 
činnost. 
 

Na území MAS Holicko působí několik zemědělských podniků různé velikosti. Z hlediska 
podnikatelů v zemědělském sektoru je nutné podstoupit investice do zařízení a vybavení pro 
tuto činnost, aby udrželi svoji konkurenceschopnost vůči domácím, ale i zahraničním 
společnostem. Dle šetření mezi zemědělskými podnikateli je žádoucí modernizovat výrobní 
kapacity, zvýšit jejich efektivitu a zavést nové moderní technologie.  

Vazba na cíle SCLLD  
Specifický cíl: C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se 
zachováním stability krajiny  

Oblasti podpory 

Podpora 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 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. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu. 

Def příjemce podpory  Zemědělský podnikatel. 

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč 

Výše dotace 

50 % způsobilých výdajů 
 

Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro 
oblasti čelící přírodním a jiným zvláštním omezením znevýhodněním podle nařízení vlády č. 
72/2015 Sb. (LFA oblasti) 

Preferenční kritéria 

Zde jsou uvedeny principy pro stanovení preferenčních kritérií. Konkrétní preferenční kritéria 
budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 
 

1. Vytvoření trvalého pracovního místa. 
2. Žadatel nebyl doposud podpořen v rámci SCLLD MAS Holicko. 
3. Uplatňování inovačních přístupů. 
4. Soulad s horizontálními tématy. 
5. Hospodárnost, účelnost a efektivnost projektu. 
6. Využití stávajících zařízení a objektů. 
7. Žadatelem je začínající podnikatel. 
8. Projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než 12 měsíců (platí pro výzvy v letech 

2016, 2017). 

9. Účast žadatele na veřejné obhajobě projektu. 
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Indikátory výstupu  
ID název MJ 

výchozí 
hodnota 

milník 
(2018) 

cílová 
hodnota  

93701 Počet podpořených podniků / příjemců příjemci 0 1 5 

Indikátory výsledku 
ID název MJ 

výchozí 
hodnota 

milník 
(2018) 

cílová 
hodnota  

94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

prac. 
místa 

0 0 1 


