
Programový rámec PRV: Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků 
 
Stručný popis Fiche: 
Tato fiche má vazbu na článek 17, odstavec 1, písmeno a) v rámci operace 19.2.1. 
Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a 
konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 
zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení 
hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a 
modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace 
zemědělských činností. 
 
 
Oblasti podpory:  
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území) 
 
Vymezení aktivit a typu projektů, které budou v rámci dané Fiche podporovány: 
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.  
 
Aktivity vycházejí z těchto identifikovaných potřeb území: 
V území existuje zájmová skupina podnikatelů v zemědělství, kteří ovlivňují svou činností zejména 
volnou část krajiny v průmyslovém regionu. V zájmu udržitelnosti jejich činnosti existuje potřeba 
posilování jejich konkurenceschopnosti zejména podporou investic do inovativních technologií, na 
rekonstrukce zemědělských objektů a na pořízení strojů  a zemědělské techniky včetně traktorů. 
Potřebný je rovněž vznik nových pracovních míst. 
 
Definice příjemce dotace: 

• Zemědělský podnikatel. 
 
Výše způsobilých výdajů: 

• min. 50 000,- Kč 
• max. 5 000 000,- Kč 

 
Preferenční kritéria: 
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro stanovení preferenčních kritérií a oblastí, které budou 
preferovány) 
1. Princip, který bude hodnotit přínos k tvorbě nových pracovních míst. 
2. Princip, který bude podporovat mikropodniky a malé podniky. 
3. Princip  preference projektů s dobou realizace max. 12 měsíců. 
4. Princip preference kvality zpracování projektu1. 
5. Princip preference inovativnosti projektu - obnovy a oživení nevyužívaných objektů2. 
Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry zvýhodnění budou uvedeny až v rámci výzvy 
MAS. 
 

                                                        
1 Upřesnění preferenčního kritéria – do projektu žadatel uvede: popis a cíle projektu, potřebnost projektu, časový 
harmonogram, doložení zajištění finančních prostředků, projektový tým, cílové skupiny a dopad projektu, způsob 
zajištění udržitelnosti, projekt je realizovatelný. 
2 Žadatel v rámci inovativnosti projektu popíše alternativní zdroje energie, energeticky úsporné technologie, 
ekologicky šetrné materiály, ekologicky šetrné výrobky apod. 
 



Indikátor výstupů: 
 

- číslo  93701  
- název  Počet podpořených zemědělských podniků/ příjemců  
-  výchozí stav  0  
- hodnota pro mid-term (r. 2018)  0 
- cílový stav  3 

 
Indikátor výsledků: 
 

- číslo  94800  
- název  Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů  
-  výchozí stav  0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018)  0 
- cílový stav  1 

 
 
 


