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Možnosti čerpání dotací pro zemědělské
podnikatele z Programu rozvoje venkova
prostřednictvím MAS Pošumaví pro
plánovací období 2014-2020
Výchozí stav:
- v důsledku návrhu předchozí vlády bylo z Programu rozvoje venkova (dále PRV)
vyvedeno 300 mil. EUR (8,1 miliard Kč)
- to vedlo ke zrušení III. osy rozvoje venkova, ale bylo navrženo vyčlenit 3,08 mlrd.
Kč z PRV pro MAS na opatření v zemědělství pro zemědělské podnikatele a v
případě lesnické infrastruktury i pro obce,
- podle předběžných propočtů lze předpokládat podle dostupných údajů na
opatření v lesnické infrastruktuře ročně sumu cca 1,5 milionu Kč, tj. 9 milionů za
období přes MAS.
MAS Pošumaví ve strategickém plánu na projekty požádá o tyto finanční prostředky
v ročním rozpisu a pokud budou schváleny, pak budou po splnění podmínek PRV s
jistotou k dispozici pro obce z Programu rozvoje venkova.

Na co dotace může být použita:
Investice do hmotného majetku (TC 3,6 PU
2,3,4,) – kód 4
4.1 Podpora investic v zemědělských podnicích

Na následující způsobilé náklady:
A. Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu
(podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní),
• výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení,
• pořízení technologií pro živočišnou výrobu,
• výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné
výroby vč. jejich úpravy a zpracování,
• výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a steliva pro přímou
spotřebu v podniku.

Na co dotace může být použita:
Investice do hmotného majetku (TC 3,6 PU
2,3,4,) – kód 4
4.1 Podpora investic v zemědělských podnicích

Na následující způsobilé náklady:
B. Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu
• výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování produktů rostlinné produkce (způsobilé
nejsou sklady obilovin a olejnin) včetně technologií,
• výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikroupových
systémů (v rámci ovocných sadů, chmelnic
• výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících
technologií
• výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických staveb (pařeniště, stacionární kompostéry,
technologie na sušení léčivých rostlin, pěstírny hub a školky na ovocné a okrasné druhy
včetně révy vinné a sadby chmele atp.) včetně souvisejících technologií

Na co dotace může být použita:
Investice do hmotného majetku (TC 3,6 PU
2,3,4,) – kód 4
4.1 Podpora investic v zemědělských podnicích

Na následující způsobilé náklady:
C. Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou
výrobu (způsobilé není pořízení traktorů)
D. Investice do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a
odpadní biomasy pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku (např.
kotelny na biomasu či peletárny)
E. Investice do nákupu zemědělských nemovitostí maximálně do částky
odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů

Na co dotace může být použita:
Investice do hmotného majetku (TC 3,6 PU
2,3,4,) – kód 4
4.2 Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů

Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové
konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování
zemědělských produktů.
Konkrétně budou podporovány např.:
•

investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení
• a značení produktů,
• do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně
• výstavby a rekonstrukcí budov.

Na co dotace může být použita:
Investice do hmotného majetku (TC 3,6 PU
2,3,4,) – kód 4
4.2 Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů

Způsobilé náklady:
Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh, a to:
• výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch)
• pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu,
balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů)
• investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin
vznikajících při zpracování
• investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů
• investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně
marketingu)

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské
činnosti (TC 3,4,8, PU 5,6) – kód 6
6.4 Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

6.4.1 Investice do nezemědělských činností
Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k
diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových
pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských
oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností.
- Bude podporována výroba potravinářských výrobků,
- činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a dále široká škála
maloobchodních činností.

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské
činnosti (TC 3,4,8, PU 5,6) – kód 6
6.4 Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

6.4.1 Investice do nezemědělských činností
Způsobilé výdaje
• stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či
nová výstavba provozovny
• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro
nezemědělskou činnost
• doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na
výstavbu odstavných stání).

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské
činnosti (TC 3,4,8, PU 5,6) – kód 6
6.4 Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

6.4.2 Podpora agroturistiky
Investice na:
•

diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky
vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů,
• vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly,
• k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských
brownfields.

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské
činnosti (TC 3,4,8, PU 5,6) – kód 6
6.4 Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

6.4.2 Podpora agroturistiky
Způsobilé výdaje
• stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či
nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování
a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a
příslušné zázemí),
• doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na
výstavbu odstavných
stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup zařízení, vybavení,
hardware, software).

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské
činnosti (TC 3,4,8, PU 5,6) – kód 6
6.4 Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
Investice zaměřené:
• na diverzifikaci činností zemědělských subjektů do nezemědělských
činností
• vedoucí k diverzifikaci příjmů a využívání vedlejších produktů a
surovin pro účely biologického hospodářství, zejména z oblasti
výstavby zařízení pro zpracování
• využití obnovitelných zdrojů energie (investice do zařízení na výrobu
tvarovaných biopaliv a bioplynové stanice).

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské
činnosti (TC 3,4,8, PU 5,6) – kód 6
6.4 Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
Způsobilé výdaje
• stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či
nová výstavba provozovny,
• nová výstavba bioplynové stanice,
• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro
nezemědělskou činnost,
• doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na
výstavbu odstavných
stání).

Návrh dalšího postupu

 Vyjádření zemědělců na účasti v projektech PRV,
 jaké typy projektů by mohl být uplatněny v plánovacím období 2014-2020
pro stanovení strategie v tomto období pro oblast zemědělství v MAS
Pošumaví,

 výsledkem by měly být návrhy možných projektů v oblasti zemědělství
v roční výši cca 1,5 mil. Kč.

