
-1- 
 

12. kolo - Program rozvoje venkova 

Operace: 

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 

 

Důležité datumy: 

- Podání: od 15. června 2021 do 13. července 2021 do 18:00 

- Doložení příloh: do 30. listopadu 2021 do 18:00 

 

Příjemce dotace: 

- mladý zemědělec, který k datu podání žádosti o dotaci dosáhl 18 let a zároveň není starší 

40 let 

- není evidován více jak 24 měsíců před podáním žádosti v evidenci zemědělského podniku 

- nezískal v období 2007-2013 a 2014-2020 podporu pro Mladého začínajícího zemědělce 

- splnění minimální a maximální hodnoty standardní produkce 
- manželé nebo registrovaní partneři mohou podporu z operace 6.1.1 obdržet pouze jednou, 

i když provozují dva samostatné podniky 

- po dobu vázanosti podnikatelského plánu na účel je žadatel / příjemce dotace povinen 

dosahovat minimálně 45 % příjmů ze zemědělské prvovýroby, zemědělská prvovýroba celkem 

musí činit alespoň 182 400 Kč 

 

Druh a výše dotace: 

- 45 000,- Eur, tj. cca 1.200.000,- Kč 

o 1. splátka vyplacena po podpisu dohody 

o 2. splátka vyplacena po realizaci podnikatelského plánu (po 24 měsících) 

 

Způsobilé výdaje: 

- výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro živočišnou 
výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní) 

- výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro rostlinnou 
výrobu a školkařskou produkci včetně investic do sadů a chmelnic 

- výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí včetně protikroupových systémů v nových 
výsadbách révy vinné 

- výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů v opětovných výsadbách révy vinné,  
- mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu 
- úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby (výrobní proces se musí týkat 

zpracování surovin uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní produkt 
musí být v této příloze uveden) včetně uvádění těchto produktů na trh  

- nákup zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy) 
- nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní) 
- nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku 
- nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku 
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Omezení způsobilých výdajů: 

- z celkové částky dotace může být na pořízení mobilních strojů sloužících pro zemědělskou 
prvovýrobu určeno maximálně 45 %  

- z celkové částky dotace může být na nákup nemovitostí určeno maximálně 45 %  

- z celkové částky dotace může být na nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku 
určeno maximálně 10 % 

- z celkové částky dotace může být na nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro 
přímou spotřebu v podniku určeno maximálně 10 % 

 

Minimální počet bodů: 

-  20 bodů 

 

Obecná preferenční kritéria: 

Číslo Kritérium Body 

1. 
Velikost obce v místě realizace podnikatelského plánu a současně v 
místě adresy trvalého pobytu žadatele/příjemce dotace fyzické 
osoby/místě sídla žadatele/příjemce dotace právnické osoby.  

 

 

Obec, na území které je podnikatelský plán realizován a na jejímž území 
se nachází adresa trvalého pobytu žadatele/příjemce dotace fyzické 
osoby nebo sídlo žadatele/příjemce dotace právnické osoby, má 
1 001 – 1 500 obyvatel.  

6 

 

Obec, na území které je podnikatelský plán realizován a na jejímž území 
se nachází adresa trvalého pobytu žadatele/příjemce dotace fyzické 
osoby nebo sídlo žadatele/příjemce dotace právnické osoby, má 
501 – 1 000 obyvatel.  

8 

 

Obec, na území které je podnikatelský plán realizován a na jejímž území 
se nachází adresa trvalého pobytu žadatele/příjemce dotace fyzické 
osoby nebo sídlo žadatele/příjemce dotace právnické osoby, má méně 
než 501 obyvatel.  

10 

2. 

Žadatel je registrován jako osoba podnikající v ekologickém 
zemědělství podle § 6 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nehospodaří souběžně v 
režimu konvenční produkce na zemědělské půdě, s níže uvedenými 
výjimkami.  

5 

3. 

Podnikatelský plán je realizován na zemědělské lokalitě s prioritní 
potřebou regenerace, nebo zemědělské lokalitě v procesu regenerace 
ve fázi asanace. Předmětem podnikatelského plánu jsou novostavby 
či rekonstrukce stávajících staveb umístěných na těchto lokalitách z:  

 

 více než 50 %  5 

 30 – 50 %  3 

4. 

Součástí podnikatelského plánu je i zpracování vlastní zemědělské 
produkce ve specializovaném provozu.  
Kritérium musí být naplňováno od data předložení Žádosti o platbu do 
konce lhůty vázanosti podnikatelského plánu na účel.  

10 

5. 
Podnikatelský plán je realizován v hospodářsky problémových 
regionech definovaných v příloze usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 
15. května 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014–2020.  

1 
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6. 

Žadatel v rámci podnikatelského plánu bude v případě fyzické osoby 
od data zápisu žadatele v Evidenci zemědělského podnikatele a v 
případě právnické osoby pak od data, kdy fyzická osoba plnící funkci 
statutárního orgánu v této právnické osobě a podílející se na 
základním kapitálu ze 100 % plní definici žadatele/příjemce dotace 
právnické osoby, do předložení Žádosti o platbu, tj. nejpozději do 24 
měsíců od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace, pořizovat výdaje 
nad rámec dotace poskytnuté prostřednictvím  

 

 ve výši 300 000 Kč - 600 000 Kč  5 

 ve výši 600 001 Kč - 900 000 Kč  10 

 ve výši 900 001 Kč a více  15 

7. 
Převzetí zemědělských pozemků a/nebo VDJ od jiného zemědělského 
podnikatele staršího 55 let. 

 

 
Žadatel v období 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci ke svému 
podniku převzal alespoň 25% podíl zemědělské půdy a/nebo VDJ od 
jiného zemědělského podnikatele staršího 55 let.  

5 

 

Žadatel v rámci svého podnikatelského plánu ke svému podniku 
převezme ve lhůtě 24 měsíců od data podpisu Dohody o poskytnutí 
dotace alespoň 25% podíl zemědělské půdy a/nebo VDJ od jiného 
zemědělského podnikatele staršího 55 let.  

5 

8. 

Minimálně 75 % podílu z celkové výměry zemědělské půdy, kterou má 
žadatel evidovanou v LPIS, se nachází v oblasti s přírodními omezeními 
podle § 2 nařízení vlády č. 43/2018 Sb. ze dne 14. března 2018 o 
podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s 
přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády.  

10 

9. 

Předmětem podnikatelského plánu je pěstování ovoce a zeleniny, 
včetně brambor, chmele, révy vinné, cukrové řepy, okrasných rostlin, 
vláknitých rostlin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin 
a/nebo živočišná výroba.  

15 

 


