
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

Operace 4.1.1 – Investice do zemědělských podniků 

 

Cílem výzvy je zvýšit investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, 
modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské rostlinné i živočišné 
prvovýroby s výrazným inovačním potenciálem. 

Příjem žádostí: říjen 2018 
Období realizace: max. 2 roky od podpisu Dohody o poskytnutí dotace (Rozhodnutí) 
Výše dotace v %: 40 – 60 % (není závislé na velikosti podniku) 
Výše rozpočtu: 100 tis. – 150 mil. Kč 
 
Podporované aktivity a způsobilé výdaje: 

• Stavby a technologie v živočišné výrobě: 
o výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení, 
o výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby 

vč. jejich úpravy a zpracování, 
o výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro přímou 

spotřebu v podniku, 
o pořízení technologií pro živočišnou výrobu. 

• Stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu: 
o výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce 

(kromě obilovin a olejnin) včetně technologií, 
o pořízení technologie skladování obilovin a olejnin, 
o výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů, chmelnic a nových i stávajících 

výsadeb révy vinné včetně protikroupových a protidešťových systémů včetně 
ochranných sítí proti ptactvu, 

o výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně související 
technologie, 

o výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně 
souvisejících technologií (pěstírny hub, školky, okrasné druhy rostlin a další). 

• Nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu. 
• Nákup běžných zemědělských strojů (pouze u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je 

stanovena dotace nepřesahují 1 000 000,-Kč). 
• Peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku. 
• Nákup nemovitostí. 

 
Podmínky programu:  

• Žadatel musí být zemědělský podnikatel (FO, PO). 
• Projekt lze realizovat na území ČR kromě hlavního města Prahy. 
• U projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000,- Kč, 

musí žadatel splnit podmínku finančního zdraví. 
• V případě rekonstrukce či stavebních úprav, které podléhají stavebnímu povolení, musí být 

stavební povolení platné nejpozději k 31. 10. 2018 (pravomocné do ledna 2019). 
• Doba udržitelnosti: 5 let od data převedení konečné platby na účet příjemce dotace. 
• Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb. 


