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Dotace z programu SZIF – Program rozvoje venkova 

 

 

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ 
 

 

Podpora je poskytována na výdaje do živočišné a rostlinné výrovy vedoucí k podpoře zahájení aktivního podnikání 

mladých zemědělců prostřednictvím podpory realizace podnikatelského plánu. 

 

PŘÍJEMCE: mladý zemědělec, tj. osoba, která: 

- ke dni zaregistrování Žádosti dosáhla věku 18 let a zároveň není starší 40 let 

- dosáhla minimální zemědělské kvalifikace nebo si ji doplní do 36 měsíců od podepsání Dohody o poskytnutí 

dotace 

- zahajuje činnosti poprvé (nesmí být déle než 24 měsíců před zaregistrováním Žádosti evidována jako 

zemědělský podnikatel) 

Pouze pro mikropodnik (do 10 zaměstnanců) nebo malý podnik (do 50 zaměstnanců). 

 

V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být řízena fyzickou osobou, která plní stejné podmínky jako výše 

uvedené a poprvé v této právnické osobě plní funkci statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu ze 100%. 

 

VÝŠE DOTACE: 45.000 EUR 

Dotace bude vyplácena ve 3 splátkách: 

- 50% bude vyplaceno po schválení podnikatelského plánu (4letý) a podpisu Dohody o poskytnutí dotace 

- 45% bude vyplaceno po uplynutí 2. roku realizace podnikatelského plánu 

- 5% bude vyplaceno po řádném provedení podnikatelského plánu 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: březen 2016 - květen 2016 

 

Podmínkou pro vstup do programu je v době podávání Žádosti dosáhnout minimální hodnoty standardní produkce⃰  
⃰  (tj. průměrná finanční hodnota hrubé produkce, tj. naturální množství produkce x obvyklá cena) 

 
 
 
 
 
 

 

 

Mob.: 724 994 559 Ing. Petra Klazarová 
E-mail: petra.klazarova@dotacnikancelar.eu dotační poradce 
 

VÝROBNÍ ZAMĚŘENÍ 

MINIMÁLNÍ 

STANDARDNÍ 

PRODUKCE V Kč 

Polní výroba 420 000 

Zahradnictví 240 000 

Vinohradnictví 310 000 

Ovocnářství a ostatní trvalé kultury 370 000 

Produkce mléka 570 000 

Chov skotu (resp. zvířat zkrmující objemnou píci) 240 000 

Chov prasat a drůbeže (resp. zvířat zkrmující jadrná krmiva) 370 000 

Smíšená výroba 380 000 


