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Operace 4.1.1 Investice do zemědělských 

podniků

Příjemce dotace: zemědělský podnikatel – fyzické i právnické 

osoby, školní statky, státní podniky, skupiny zemědělců

Na co lze žádat o podporu: sklady pro zeleninu, výstavba a 

rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven, speciální 

zemědělské stroje – např. záhonovače, důlkovače, sazeče, 

výsevní zařízení, sklízeče, vyorávače, sběrače, kombajny atd.

Míra dotace: základní míra je 40% s možností navýšení o 10% 

pro mladé začínající zemědělce a pro žadatele hospodařící ve 

znevýhodněných (LFA) oblastech. Maximálně 60%. 

Pěstitelé zeleniny jsou významně bodově zvýhodněni.



Operace 4.1.1 Investice do zemědělských 

podniků

Podpora zeleniny ve 3. a 5. kole příjmu žádostí o dotaci:

• Další příjem žádostí – říjen 2018

žádosti o dotaci 3. kolo 5. kolo

Zaregistrované 105 127

Schválené/doporučené 44 56

Částka dotace 295 209 801 Kč 134 923 405 Kč



Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů

Příjemce dotace: zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro 

lidskou spotřebu, výrobce krmiv. 

Na co lze žádat o podporu: pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování, finální 

úpravu, balení, značení výrobků, výstavba, modernizace a rekonstrukce budov, 

technologie pro skladování při a po zpracování suroviny, skladování výrobků 

a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod, technologie 

pro zvyšování a monitorování kvality produktů, výstavba a rekonstrukce prodejen, 

pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod. 

Míra dotace:  40%

Dále je možné čerpat podporu na inovativní projekty v operacích 16.2.1 Podpora vývoje 

nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě , 16.2.2 Podpora 

vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a 

jejich uvádění na trh a 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 

krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.



Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů

Podpora zeleniny ve 3. a 5. kole příjmu žádostí o dotaci:

• Další příjem žádostí – říjen 2018

žádosti o dotaci 3. kolo 5. kolo

Zaregistrované 6 6

Schválené/doporučené 4 6

Částka dotace 6 310 156 Kč 23 901 200 Kč



Příklady realizovaných projektů z PRV

Projekty: Loupárna a chlazený sklad zeleniny

Místo realizace: Předměřice nad Jizerou (Mladá 

Boleslav)

Charakteristika projektu: 

• firma Předměřická a.s. od roku 2002

• patří mezi největší pěstitele brambor (500 ha) 

a další zeleniny

• pěstování zeleniny v systému integrované 

produkce

• 1. dotace na linku na loupání vytříděných 

brambor  

• 2. dotace na rekonstrukci skladu a pořízení 

chladícího zařízení a technologie třídění a 

vážení zeleniny



Příklady realizovaných projektů z PRV

Projekt: Modernizace podniku manželů 

Partschových

Místo realizace: Svésedlice (Olomouc)

Charakteristika projektu: 

• malá rodinná firma od r. 2010

• věnuje se pěstování zeleniny pro 

bedýnkový prodej, účast na farmářských 

dnech

• dříve velký podíl ruční práce

• z dotace pořízeno příslušenství k 

malotraktoru – rotavátor, mulčovač, pluh, 

disky, vyorávač brambor

• došlo k modernizaci techniky, k 

zefektivnění práce a zvýšení bezpečnosti



Příklady realizovaných projektů z PRV 2014 -

2020
Projekt: Fóliovník s rýčovým strojem

Místo realizace: Velké Bílovice (Břeclav)

Charakteristika projektu: 

• hospodaření p. Josefa Košťála od roku 1992 na        

130 ha

• systém integrované produkce ovoce a zeleniny

• dotace na fóliovníky a rýčový stroj pro přípravu půdy   

ve fóliových krytech

• fóliovníky mají speciální technologii dofukování 

dvouplášťových stěn vzduchem – zajištění termické 

ochrany, snížení úniku tepla a snížení nákladů 

• - hlídání teploty a vlhkosti ve fóliovníku    

prostřednictvím počítače, součástí i meteostanice

• zaveden přímý prodej ze dvora

• žadatel je členem nového odbytového družstva 

„Čerstvě utrženo“, zabývající se skleníkovou produkcí 

rajčat



Příklady realizovaných projektů z PRV 2014 -

2020
Projekt: Pořízení balicích linek a stáčecí linky

Místo realizace: Nenačovice (Beroun)

Charakteristika projektu: 

• ekofarma Country life od roku 1992 hospodaří na 

více než 55 ha

• pěstování obilí, zeleniny a ovoce a mnoho dalších 

činností (biopekárna, ekocentrum, prodejny, 

restaurace)

• v roce 1993 získala ekofarma čestné uznání v 

soutěži o ekologický projekt roku

• v roce 2006 obdržela významné ocenění „Bartákův 

hrnec" pro nejlepšího ekologického zemědělce roku

• dotace na novou stáčecí linku a rozšíření stávající 

balicí linky 

• výsledkem je navýšení stávající kapacity výroby 

společnosti a vznik 3 samostatných výrobních 

oddělení – bezlepkové, lepkové a stáčírna



Příklady realizovaných projektů z PRV 2014 -

2020

Projekt: Krátký dodavatelský řetězec zelenina, 

ovoce Královéhradecko, Pardubicko (Václav Šimák)

Charakteristika projektu: 

• spolupráce 2 farem v ekologickém režimu -

společné zpracování a odbyt zeleniny a ovoce

• dotace poskytnuta na přípravu podnikatelského 

plánu, propagační panely, e-shop a technologie –

vakuové sudy, vývěva, mobilní kryogenní zařízení

• výsledkem projektu je přímý prodej zeleniny, 

ovoce a rozvoz spotřebitelům, zpracování 

neprodané produkce vakuovým sušením a 

lyofilizací (dlouhodobé uchování v kvalitě čerstvě 

sklizeného) a rozvoz spotřebitelům



Děkuji za pozornost.

Aktuální Pravidla pro každou operaci a další informace na 

webových stránkách Ministerstva zemědělství 

www.eagri.cz/prv.

http://www.eagri.cz/prv

