6.1.1. ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ
Příjem žádostí je plánován na: 15. 6. 2021

Žadatel musí splňovat:
- věk 18 – 40 let (resp. nedosáhl 41 let ke dni podání Žádosti o dotaci)
- má minimální zemědělskou kvalifikaci nebo si ji doplní do 36 měsíců od podpisu Dohody o
poskytnutí dotace
- je evidován jako zemědělský podnikatel max. 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci
- plní minimální hodnotu standardní produkce (jak k datu podání Žádosti, tak po celou dobu realizace i
udržitelnosti projektu)
- po dobu vázanosti projektu musí žadatel dosahovat min. 45 % příjmů ze zemědělské prvovýroby (po
účetně uzavřeném 1. roce, pokud se podmínka nesplní, není zde saknce)
Výše dotace:
- 45.000 EUR (tj. cca 1.200.000 Kč) -> bude poskytnuto ve 2 splátkách
• 1. splátka ve výši 50 % je vyplacena po podpisu Dohody o poskytnutí dotace
• 2. splátka ve výši 50 % bude vyplacena po řádném provedení podnikatelského plánu, ale
nejdříve po 24 měsících po podpisu Dohody o poskytnutí dotace
Podnikatelský plán musí obsahovat - MUSÍ BÝT VYHOTOVEN NA 2 ROKY
- počáteční situaci žadatele (rozsah zem. půdy, hosp. zvířat a nemovitostí, které má nyní žadatel)
- popis výdajů, které chce žadatel realizovat včetně finanční odhadu, způsobu financování a roku
pořízení
- údaje o činnosti vyžadované pro rozvoj činnosti zem. podniku (např. školení, poradenství, atd)
- odhad příjmů a výdajů
- technické řešení podnikatelského plánu
- zaměření a výsledky podnikatelského plánu (přehled obhospodařované půdy a chovaných hosp.
zvířat, zrealizované stavby, pořízené stroje a technologie, absolvovaná školení, atd naplánované na
každý rok realizace podnikatelského plánu)
Obsahem podnikatelského plánu může být:
- výstavba a rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro živočišnou výrobu
- výstavba a rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro rostlinnou výrobu a
školkařskou produkci včetně investic do sadů a chmelnic
- výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí + protikroupových systému (u révy vinné)
- mobilní stroje pro zemědělskou prvovýrobu (max. 45% dotace)
- úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby včetně uvádění těchto produktů na trh (tj.
výstavba a rekonstrukce vlastní prodejny, pojízdná prodejna, stánek, prodej ze dvora, vybavení
prodejny)
- Nákup zemědělských nemovitostí a zemědělské půdy (max. 45% dotace)
- Nákup hospodářských zvířat základního stáda
- Nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku (max. 10%
dotace), nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku (max. 10% dotace)
Ing. Petra Součková – dotační poradce
petra.součkova@dotacnikncelar.eu, tel. 724 994 559
www.dotacnikancelar.eu
mob. : 724 994 559
tel.: 491 616 630
e-mail: info@dotacnikancelar.eu

Ing. Tomáš Ruprich – dotační a realitní kancelář
Československé armády 383/5
500 03 Hradec Králové
IČ 40145018 DIČ CZ6607291878

PREFERENČNÍ KRITÉRIA VE ZKRATCE: nutné získat min. 20 bodů
1.
Velikost obce v místě realizace podnikatelského plánu a současně v místě adresy trvalého
pobytu žadatele:
1001 – 1500 obyvatel
501 – 1000 obyvatel
Méně než 501 obyvatel
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2.

Žadatel je registrován jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství (od data podání
Žádosti po dobu vázanosti projektu na účel)
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3.

Podnikatelský plán je realizován na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou regenerace, nebo
zemědělské lokalitě v procesu regenerace ve fázi asanace
• předmětem podnikatelského plánu je z více než 50% novostaveb nebo rekonstrukcí
stávajících staveb, které se nacházejí na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou
regenerace, nebo zemědělské lokalitě v procesu regenerace ve fázi asanace (potvrzení
vydává VÚMOP)
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4.

Součástí podnikatelského plánu je i zpracování vlastní zemědělské produkce ve
specializovaném provozu (musí bát plněno od data předložení Žádosti o platbu)
• musí dojít ke změně povahy produktu, ne pouhé očištění a zabalení produktu
• nutné vykazovat příjem z vlastní zemědělské produkce minimálně 100.000 Kč za 1
účetně uzavřený rok
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5.

Podnikatelský plán je realizován v hospodářsky problémových regionech
• potřebuji znát název obce s rozšířenou působností, kde bude projekt realizován
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6.

Žadatel v rámci podnikatelského plánu bude od data zápisu do Evidence zemědělského
podnikatele do předložení Žádosti o platbu (tj. max. do 24 měsíců od podpisu Dohody o
poskytnutí dotace), pořizovat výdaje nad rámec dotace, a to ve výši:
300.000 Kč – 600.000 Kč
600.001 Kč – 900.000 Kč
900.001 Kč a více
Může se jednat například i o pořízení použitých zemědělských strojů, které nelze pořídit
z dotace. Na tyto položky nemusí být výběrové řízení, pokud nejsou součástí dotace.

7.

Převzetí zemědělských pozemků a/nebo VDJ od jiného zem. 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
Žadatel ve lhůtě 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace převezme alespoň 25%
podíl zemědělské půdy a/nebo VDJ
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8.

Minimálně 75% podílu z celkové výměry zemědělské půdy, kterou má žadatel v LPIS, se
nachází v oblasti s přírodními omezeními (zahrnují se tyto druhy zemědělské kultury: orná
půda, TTP a trvalá kultura)
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9.

Předmětem podnikatelského plánu je pěstování ovoce a zeleniny, brambor, chmele, révy
vinné, cukrové řepy, okrasných rostlin, vláknitých rostlin, léčivých aromatických a
kořeninových rostlin a/nebo živočišná výroba
• rostlinná výroba: tyto komodity se musí pěstovat na min 50% celkové půdy žadatele
• živočišná výroba: musí být dosaženo min 7 VDJ
Musí být plněno od data předložení Žádosti o platbu, tj. max. do 24 měsíců od data Dohody o
poskytnutí dotace
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