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Mladí začínající zemědělci 

Dotace na podporu zahájení činnosti mladých zemědělců (dotace 
na techniku, technologie, stavební výdaje, pořízení zemědělských 
budov, pozemků, apod.). 

Podporované aktivity 

 Zemědělské stavby a technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu a školkařskou 
produkci 

 Skladovací prostory pro krmiva a steliva (pouze ke skladování krmiv a steliv pro přímou spotřebu 
v podniku žadatele) 

 Nosné konstrukce v sadech, chmelnicích, v nových a stávajících výsadbách révy vinné a dále 
protikroupové a protidešťové systémy a sítě na ochranu proti ptactvu 

 Mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu (včetně traktoru) 

 Úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby (prvovýrobků) včetně uvádění těchto 
produktů na trh 

 Nákup zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy) 

 Nákup hospodářských zvířat (týká se skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní – pouze 
základní stádo) 

 Nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku 

 Nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku 

Výše dotace 

Celková výše dotace činí 45 000 EUR = cca 1 250 000,- Kč a bude poskytnuta ve 3 splátkách: 

 1. splátka ve výši 50 % z celkové částky dotace bude proplacena po schválení podnikatelského 
záměru a podpisu Dohody o poskytnutí dotace 

 2. splátka ve výši 45 % z celkové částky dotace bude proplacena po uplynutí druhého roku realizace 
podnikatelského plánu 

 3. splátka ve výši 5 % z celkové částky dotace bude proplacena po řádném provedení 
podnikatelského plánu (tj. tato část dotace bude žadateli vyplacena automaticky po ověření řádného 
provedení podnikatelského plánu) 
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Žadatel 

 Mladý začínající zemědělec – tj. fyzická i právnická osoba, která splňuje podmínky: 

 věk min. 18 let, max. 40 let (nedosáhla věku 41 let) 

 dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne,  

 k datu podání žádosti je vedena v Evidenci zemědělského podnikatele  

 v případě právnické osoby tato osoba plní funkci statutárního orgánu a podílí se na základním 
kapitálu ze 100% 

 splňuje definici mikro nebo malého podniku (tj. méně než 50 zaměstnanců a roční obrat do 10 mil. 
EUR) 

Specifika a omezení 

1. Podpora je podmíněna předložením a následnou realizací podnikatelského plánu, který je vyhotoven  
na 4 roky od podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Po celou dobu realizace podnikatelského plánu musí 
žadatel: 

 plnit minimální velikost podniku, která je dána dosažením minimální hodnoty standardní 
produkce, 

 dosahovat minimálně 45 % příjmů ze zemědělské prvovýroby, a to od roku následujícího 
po roce, ve kterém bude podepsána Dohoda o poskytnutí dotace. 

 plnit poskytovatelem dotace schválený podnikatelský plán 

2. V případě, že projekt či jeho část podléhá řízení stavebního úřadu, pak je žadatel povinen nejpozději 
v den podání Žádosti o dotaci předložit pravomocné a platné odpovídající povolení stavebního 
úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat. 

3. Žadatel splní definici aktivního zemědělce dle § 3 nařízení vlády č. 50/2015, o stanovení některých 
podmínek pro poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení 
vlády, do 18 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 

Klíčová hodnotící kritéria 

1. Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby/staveb a zároveň nedošlo/nedojde 
v souvislosti s projektem k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. 

1. Součástí podnikatelského plánu je zpracování vlastní produkce ve specializovaném provozu – 
podmíněno předložením certifikátu Státní veterinární správy nebo certifikátu Potravinářské inspekce. 

2. Součástí celkových výdajů projektu budou výdaje nad rámec dotace. 

3. Dojde k převzetí zemědělských pozemků a/nebo VDJ od zemědělského podnikatele staršího 55 let. 

4. Předmětem projektu jsou investice spojené s pěstováním ovoce a zeleniny včetně brambor, chmele, 
révy vinné, okrasných rostlin, léčivých, aromatických, kořeninových rostlin a/nebo živočišná výroba. 

Kontakty 

1.   Ing. Veronika Paulíková 

e- mail: veronika.paulikova@alnio.cz 

tel.: +420 733 607 901 


