Opatření

Žadatel



Zemědělský podnikatel (FO i PO
– evidence v EZP a 3 účetně
uzavřené roky)
+ Mladý začínající zemědělec (do
40 let, 2 účetně uzavřené roky)



Odbytová družstva a výkupy
vlastněné
výhradně
zem.
prvovýrobci



Zemědělský podnikatel
(evidence v EZP, s podílem
příjmů ze zem. prvovýroby min.
30%)
Výrobce potravin nebo surovin
určených pro lidskou spotřebu
Výrobce krmiv

4.1.1 Investice do
zemědělských
podniků

4.2.1 Zpracování a
uvádění na trh
zemědělských
produktů



-

-

4.3.2 Lesnická
infrastruktura

8.6.1 Technika a
technologie pro
lesní hospodářství

3 účetně uzavřené roky
musí mít do 250 zaměstnanců a
obrat do 50 milionů EUR (vč.
Propojení firem + Partnerství)






FO, PO
Sdružení s právní subjektivitou
Obce, svazky obcí
Lesní podniky vysokých škol

-

lesy musí mít ve vlastnictví nebo
v nájmu (nemůže žádat službař)






FO, PO
Sdružení s právní subjektivitou
Obce, svazky obcí
Lesní podniky vysokých škol

-

lesy musí mít ve vlastnictví nebo
v nájmu (nemůže žádat službař)

Výše dotace

Předmět dotace

Investice do ŽV
 Stáje pro skot, prasata, koně, ovce a kozy
 Dojírny a mléčnice pro skot, ovce a kozy
 Pastevní areály včetně doprovodných staveb
 Stavby pro drůbež a pro chov a výkrm králíků
 Stavby pro skladování krmiv a steliv
 Jímky a stavby na skladování trusu a podestýlky
 Hnojiště
 Nákup speciálních zemědělských strojů pro ŽV (pouze jako součást
realizace jiné investice např. stavba stáje)
 Základní - 40%
 Projekt v oblasti LFA + 10% Investice do RV
 Technologie posklizňové úpravy a dopravní cesty
 Žadatel je mladý začínající
 Sklady ovoce, zeleniny (vč. brambor), pro školkařské výpěstky
zemědělec + 10%
 Stavby pro skladování a sklizeň chmele, pro skladování cukrové řepy
 Nosné konstrukce sadů a chmelnic
 Protikroupové systémy a protidešťové systémy v sadech
 Protikroupové systémy a sítě na ochranu proti ptactvu ve vinicích
 Skleníky, fóliovníky, kontejnerovny
 Další zahradnické stavby
 Peletovací zařízení (jen pro vlastní spotřebu)
 Nákup speciálních zemědělských strojů pro RV (chmelnice, vinice,
zelenina, ovoce, okrasné zahradnictví a školkařství)
 Pořízení vybavení pro zpracování zemědělských produktů včetně finální
úpravy, balení a značení výrobků
 Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov a manipulačních ploch
určených ke zpracování produktů ve vlastnictví žadatele
 Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a
druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
40%
 Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
 Investice související s uváděním vlastních produktů na trh, včetně
marketingu (výstavba a rekonstrukce vlastních prodejen, pojízdné
prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, reklamní tabule
apod.)
 Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském
provozu


Výstavba, rekonstrukce a opravy lesních cest včetně souvisejících
objektů a technického vybavení (mosty, propustky, brody, silniční
příkopy a jejich zaústění do recipientů, svodnice, trativody, pramenné
jímky, nájezdy do lesních porostů, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště,
lesní skládky a veškeré bezpečnostní zařízení na lesní cestě jako jsou
svodidla, zábradlí a dopraní značky).



Stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně
přibližování
Stroje ke zpracování potěžebních zbytků
Stroje pro přípravu půdy před zalesněním
Stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost (bez
závlahových systémů)

80%

50%






16.2.2 Podpora
vývoje nových
produktů, postupů
a technologií v
rámci zpracování
zemědělských
produktů a jejich
uvádění na trh





Výrobce potravin nebo surovin
určených pro lidskou spotřebu
Výrobce krmiv
Uskupení dvou subjektů
(výrobce potravin nebo krmiv +
výzkumná instituce)

-

3 účetně uzavřené roky




50%




-

Vývoj nových technologií zpracování zem. produktů a přidávání hodnoty
zem. a potrav. produktům
Vývoj nových produktů, včetně jejich finální úpravy a designu
Vývoj a výzkum nových způsobů zvyšování nebo monitorování kvality
výrobků
Vývoj nových systémů zajištění dohledatelnosti výrobků a včasného
upozornění na nebezpečné potraviny
Nové technologie (zařízení) potřebné k výrobě nových výrobků nebo
zavedení nového postupu vycházející z inovací projektu
Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace výrobních prostor k výrobě
nových výrobků nebo zavedení nového postupu, které vycházejí z
inovací projektu
část projektu musí být vynaložena na spolupráci s výzkumným ústavem
nebo univerzitou

