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Podpora agroturistiky 

Dotační program určený na podporu zemědělských podnikatelů 
v oblasti agroturistiky. Dotace jsou určeny např. na penziony, 
sportoviště, jízdárny a další turistické objekty. 

Podporované aktivity 

 Stavební obnova či nová výstavba (malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího 
zařízení, sportoviště a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury) 

 Doplňující výdaje jako součást projektu (např. úprava povrchů, výstavba odstavných a parkovacích 
stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) 

 Nákup zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení, 
sportoviště a příslušného zázemí 

 Náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m3 

 Nákup nezbytné výpočetní techniky (hardware, software) 

 Nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů 

Výše dotace 

 Maximální míra podpory dle druhu žadatele: 

 malý podnik:   45 % 

 střední podnik:  35 % 

 velký podnik:   25 % 

Žadatel 

 Zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) definovaný zákonem č. 252/1997 Sb.,  
o zemědělství: 

 minimálně po dobu 2 let před podáním žádosti o dotaci musí být evidován v Evidenci 
zemědělského podnikatele; 

 k datu podání žádosti o dotaci musí splňovat některou z následujících podmínek:  

 vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům  
za poslední účetně uzavřené období, nebo: 

 hospodaří v lese s min. výměrou 10 ha - dle zákona č. 289/1998 Sb. o lesích,  
(podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské 
osnovy). 
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Žadatelem nemůže být: Subjekt, který v posledních dvou letech před podáním Žádosti o dotaci ukončil 
stejnou nebo podobnou činnost, která má být předmětem dotace. 

Specifika a omezení 

1. Minimální výdaje na projekt: 200 000 Kč  

2. Maximální výdaje na projekt: 10 000 000 Kč 

3. 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. 

4. U projektů nad 1 mil. Kč je posuzováno finanční zdraví, resp. ekonomická způsobilost žadatele. 

5. Žadatel musí prokázat efektivnost investice (doba návratnosti investice musí být kratší než doba 
odepisování). 

6. Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou hl. města Prahy, Plzně, Liberce, Brna a 
Ostravy. 

7. Stravovací zařízení je možné podpořit pouze jako součást ubytovacího zařízení/areálu. 

8. Žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které 
souvisí s realizací projektu. 

9. Je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o zařízení: 

 v souladu s § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
včetně navazujících změn vyhlášky, 

 s kapacitou nejméně 6 lůžek, maximálně 40 lůžek. Kapacita 40 lůžek se vztahuje k ubytovacímu 
zařízení splňující samostatný funkční celek 

Klíčová hodnotící kritéria 

1. V souvislosti s projektem nedošlo/nedojde k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu.  

2. Součástí projektu je hromadné stravovací zařízení. 

3. Projekt využívá tepelné energie z OZE. 

4. Finanční náročnost projektu. 

5. Vliv realizace projektu na zvýšení zaměstnanosti – počet nově vytvořených pracovních míst. 

6. Shoda adresy trvalého pobytu/sídla žadatele a místa realizace projektu. 

7. Velikost podniku žadatele. 

Kontakty 

1.   Ing. Veronika Paulíková 

e-mail: veronika.paulikova@alnio.cz 

tel.: +420 733 607 901 

 


