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6.4.1. a 6.4.2. – Obecné informace
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
A) území ČR kromě krajů Ústeckého, Moravskoslezského a
Karlovarského
B) území krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského

6.4.2INVESTICE
Podpora agroturistiky
6.4.1
DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
A) území ČR kromě krajů Ústeckého, Moravskoslezského a
Karlovarského

B) území krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského

6.4.1. a 6.4.2. – Zaměření operací
Rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci
příjmů zemědělských podnikatelů

6.4.1. a 6.4.2. – Cíl operací

Rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci
příjmů zemědělských podnikatelů

6.4.1. a 6.4.2. – Definice žadatele
Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která
splňuje definici zemědělského podnikatele podle § 2e zákona č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a je
minimálně po dobu 2 let
před podáním Žádosti o dotaci
evidována v Evidenci zemědělského podnikatele (EZP).

(Kritérium přijatelnosti)
Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v
poměru k celkovým příjmům za poslední uzavřené účetní (zdaňovací)
období, minimálně musí příjmy ze zemědělské prvovýroby dosahovat
alespoň částky 160 200,- Kč
nebo
hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha.

6.4.1. a 6.4.2. – Způsobilé výdaje
• stavební obnova (přestavba, modernizace, statické
zabezpečení) či nová výstavba provozovny (operace
6.4.1) nebo malokapacitního ubytovacího (stravovacího,
sportovního) zařízení včetně dalších budov a ploch v rámci
turistické infrastruktury (operace 6.4.2)
• doplňující výdaje jako součást projektu – úprava
povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích
stání, oplocení v souvislosti s projektem, apod.
• pořízení strojů, technologií pro založení nebo rozvoj
nezemědělské činnosti
(operace 6.4.1) nebo nákup
zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení
(operace 6.4.2)

• nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající
10% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

6.4.1. a 6.4.2. – Výše a míra dotace

Výše dotace
Částka výdajů, ze kterých je stanovena
dotace, na jeden projekt činí
minimálně
200 000 Kč (včetně)
a maximálně
10 000 000 Kč (včetně).

Míra dotace činí:
Velké podniky - 25 % způsobilých výdajů
Střední podniky - 35 % způsobilých výdajů
Malé podniky
- 45 % způsobilých výdajů

6.4.1. a 6.4.2. – Vybrané podmínky I.
Projekt je zaměřen pouze na vybrané na vybrané činnosti
uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE):
OPERACE 6.4.1 (záměr a) a b):

• Sekce C Zpracovatelský průmysl (s výjimkou odvětví oceli,
uhelného průmyslu, stavby lodí, výroby syntetických vláken,
výroby tvarovaných biopaliv, destilace a míchání lihovin, výroby
tabákových výrobků, výroby zbraní a střeliva)
• Sekce F Stavebnictví (s výjimkou developerské činnosti)
• Sekce G Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba
motor. vozidel (s výjimkou oddílu velkoobchod)
• Sekce M 72 Výzkum a vývoj (s výjimkou Výzkumu a vývoje v
oblasti zemědělských věd)

6.4.1. a 6.4.2. – Vybrané podmínky II.
Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci
ekonomických činností (CZ-NACE):
OPERACE 6.4.2 (záměr a) a b):
• Sekce I Ubytování, stravování a pohostinství: hotely, ostatní
podobná ubytovací zařízení, činnosti restaurací, restaurací s
rychlým občerstvením nebo bufetů, činnosti barů, hospod,
nápojových barů, pivnic kaváren ovocných barů
• CZ-NACE 55.10; 56.10; 56.30
• Sekce R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti: Sportovní,
zábavní a rekreační činnosti (s výjimkou činnosti provozování
herních automatů, pořádání ohňostrojů a show rekreační povahy).
• CZ-NACE 93

6.4.1. a 6.4.2. – Vybrané podmínky III.
• Projekt lze realizovat na území celé ČR s výjimkou měst Hl.
město Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava
• Dotaci lze poskytnout pouze na počáteční investici
-

založení nové provozovny

-

rozšíření kapacity stávající provozovny

-

rozšíření sortimentu stávající provozovny

-

zásadní změna celkového výrobního postupu stávající provozovny

• V případě uvádění produktů na trh, jsou na trh uváděny
produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o
fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v
této příloze (převažovat ale musí produkty neuvedené) –
operace 6.4.1, záměry a) a b)
• V případě zpracování produktů, jsou výstupem procesu
produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o
fungování EU – operace 6.4.1, záměry a) a b)

6.4.1. a 6.4.2. – Vybrané podmínky IV.
• Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací
zařízení (CZ-NACE 56.10), bar, hospoda, nápojový bar,
pivnice, kavárna, ovocný bar (CZ-NACE 56.30) – operace
6.4.2
• Je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o
zařízení s kapacitou nejméně 6 stálých lůžek, maximálně
však 40 stálých lůžek. Kapacita 40 stálých lůžek se vztahuje k
ubytovacímu zařízení splňujícímu samostatný funkční celek –
operace 6.4.2

6.4.1. a 6.4.2. – Vybrané podmínky V.
• V případě, že je projekt žadatele zaměřen pouze na činnosti z
CZ-NACE 93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti a
zároveň nemá vazbu na ubytovací kapacitu*, musí být
činnosti realizované v tomto kódu přístupné pro veřejnost.
Žadatel musí zajistit propagaci v místě provozu, musí být
zveřejněna otvírací doba a musí být v provozu webová
prezentace/reklama – operace 6.4.2
* Jedná se již o stávající ubytovací kapacitu (max. 40 lůžek)
nebo kapacitu, která je součástí projektu a zároveň se nachází v
docházkové vzdálenosti.

6.4.1. a 6.4.2. – Vybrané podmínky VI.
• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k
nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje,
jsou:
vlastnictví,
spoluvlastnictví
s
min.
50%
spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno. V případě pozemku
pod stavbou je přípustný také nájem.
• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k
nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené
stroje, technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví,
spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem,
nájem, výpůjčka, věcné břemeno.
Dotaci nelze poskytnout na: nákup silničních vozidel a
zemědělských a lesnických strojů (tj. strojů označených
zejména kategorií T – traktory zemědělské nebo lesnické a
kategorií OT – přípojná vozidla traktorů), nákup zvířat,
fotovoltaické panely sloužící pouze pro výrobu elektrické energie
k dodávkám do veřejné sítě, závlahové systémy.

6.4.1. a 6.4.2. – Vybrané podmínky VII.

• V souvislosti s novelizací nařízení (EU) č. 651/2014, je v
Pravidlech podmínka:
• Žadatel v čestném prohlášení potvrdí, že neprovedl
přemístění do provozovny, do které se má počáteční
investice, na niž se dotace požaduje, uskutečnit,
během dvou let předcházejících žádosti o dotaci, a
zaváže se, že tak neučiní až do doby dvou let po
dokončení počáteční investice, na niž se dotace
požaduje.

6.4.1. a 6.4.2. – Preferenční kritéria I.

Finanční náročnost projektu
Vliv projektu na zaměstnanost
Velikost obce v místě realizace
Kategorie podniku žadatele
Míra nezaměstnanosti v okrese místa realizace
Realizace ve specifické oblasti ČR
Žadatel podniká alespoň 3 roky v zemědělství
Projekt je realizován v lokalitě „brownfield“
(zemědělská lokalita s potřebou regenerace, nebo v
procesu regenerace ve fázi asanace)
• Projekt využívá tepelné energie z OZE – tepelného
čerpadla, bioplynové stanice, automatického kotle na
biomasu (již nelze bodově zvýhodnit solární
kolektory)
•
•
•
•
•
•
•
•

6.4.1. a 6.4.2. – Preferenční kritéria II.

• Žadatel je mladý zemědělec
• Žadatel podniká v ekologickém zemědělství
• Žadatel
zaměstnává
zdravotně
či
sociálně
znevýhodněné zaměstnance (sankce P)
• Žadatel
bude
realizací
projektu
poprvé
diverzifikovat do nezemědělské činnosti
• Žadatel vykazuje více jak 50 % příjmů ze
zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým
příjmům (sankce P)

6.4.1. a 6.4.2. – Preferenční kritéria III.
• Podnik žadatele je registrován jako potravinářský
podnik – operace 6.4.2
• Součástí projektu je hromadné stravovací zařízení
– operace 6.4.2
• Součástí výdajů, ze kterých je stanovena dotace, jsou
služby cestovního ruchu CZ-NACE 93 Sportovní,
zábavní a rekreační činnosti. – operace 6.4.2

6.4.1. a 6.4.2. – Hodnocení efektivnosti I.
• Záměr a) a b) – posouzení na základě vypočtené doby
návratnosti investice.
• Stanovení doby životnosti vázané na kódy způsobilých
výdajů. Výpočet probíhá automaticky (žadatel již
nezařazuje pořizovaný majetek do odpisových
skupin).
• Projekt bude posouzen jako efektivní, pokud
vypočtená doba návratnosti bude kratší (nebo rovna)
než průměrná doba životnosti pořizovaného majetku.

6.4.1. a 6.4.2. – Hodnocení efektivnosti III.
Strana D2, Žádosti o dotaci

Děkuji za pozornost

