Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) – Program rozvoje venkova

4.1.1. Investice do zemědělských podniků
Dotační možnosti pro zemědělské podnikatele
Příjem žádostí: podzim 2017
Dotace: 40% způsobilých výdajů projektu
- Lze navýšit o 10% pro mladé začínající zemědělce (věk 18-40 let, evidence jako zemědělský
podnikatel max. 5 let, nebyl v předchozích letech evidován jako samostatně hospodařící rolník)
- Lze navýšit o 10% pro oblasti LFA
Způsobilé výdaje:
- Stavby a technologie v živočišné výrobě (skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, králíci, koně)
- Stavby a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení
- Pořízení technologií pro živočišnou výrobu
- Výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč.
jejich úpravy a zpracování
- Výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva, steliva pro přímou spotřebu v podniku
- Nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu v rámci živočišné výroby
-

-

Stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
Výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce včetně
technologií
Výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikroupových a
protidešťových systémů (v rámci ovocných sadů, chmelnic a školek)
Výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií
Výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií
(dočasná uložiště vyzvednutého sadebního materiálu – klimatizované haly, chladící body, apod.;
pařeniště; stacionární kompostárny; pěstírny hub; školky)
Nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu v rámci rostlinné výroby
V případě investic do 1 mil. Kč a hospodaření na max. 150ha
lze podpořit i nákup běžných zemědělských strojů (např. traktor)

Podmínky:
- Nutné splnit podmínku finančního zdraví u projektů s investicí přes 1 mil. Kč (tj. min. 3 uzavřená
účetní období, resp. 2 uzavřená účetní období u mladých začínajících zemědělců)
V případě stavebních prací je třeba v době podání Žádosti o dotaci
mít vydaná pravomocná rozhodnutí stavebního úřadu na danou akci
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