
PROGRAM ROZVOJE 

VENKOVA



Oblasti podpory
hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné 

výrobě:

- investice do zemědělských staveb a technologií pro 
živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou 
produkci

- investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou 
výrobu 

- nákup nemovitosti

Způsobilé výdaje

061 Zemědělská prvovýroba 

041 Nákup nemovitosti 



Výše dotace
50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Možnost navýšení:

- o 10 % pro mladé začínající zemědělce 

- o 10 % pro ANC oblasti (75% výměry podniku v ANC)

Pozn.: Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro 
poskytování služeb 

- Celkové způsobilé výdaje max. 1.000.000,- Kč



Limity



Preferenční kritéria

 Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových 
příjmech žadatele 

 Podíl činí min. 50% 15 bodů

Dokládá se tabulka s výpočtem příjmů ze zemědělské prvovýroby  viz příloha 
výzvy + kopie daňového přiznání

 Projekt využívá stávajících budov

(stavební úpravy nebo instalace technologie ve výši min. 50% CZV)

 Realizace projektu ve stávajících objektech 20 bodů

Dokládá se výpis z Katastru nemovitostí



Preferenční kritéria
Žadatel finalizuje výrobu (potravinářský podnik)

Preference podniků finalizujících výrobu 10 bodů
Dokládá se registrace jako potravinářský podnik (SVS, CZPI) + doklady o 
příjmech za zpracovanou produkci

Výše celkových způsobilých výdajů na projekt

do 500.000,- Kč včetně 20 bodů

 500.001 Kč a více 0 bodů



Preferenční kritéria
Žadatel zařazen do přechodného období nebo 

registrován jako ekologický podnikatel 

 ano 10 bodů
Dokládá se platné osvědčení o původu biopotravin nebo Potvrzení MZe o 
registraci (u žadatelů v PO)

Nepodpořený žadatel v SCLLD MAS Horní Pomoraví

dosud nebyl podpořen 15 bodů

podpořen 1 krát nebo vícekrát 0 bodů
Dle seznamu podpořených žadatelů, který je přílohou výzvy



Preferenční kritéria
Podpora místního rozvoje - přínos žadatele pro region

Žadatel má sídlo a zároveň podporuje místní subjekty
10 bodů

Žadatel má sídlo nebo podporuje místní subjekty   

5 bodů

Žadatel nemá sídlo ani nepodporuje místní subjekty

0 bodů
Sídlo dle registru (ARES), sponzoring – dokládá se smlouva + úhrada



Preferenční kritéria

Minimální počet bodů za preferenční 
kritéria

40 bodů


