Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být
poskytnuta dotace
(Příloha 3 Pravidel 19.2.1)
Nákup nemovitosti
Popis výdaje
Výdaje na nákup nemovitosti v souvislosti s
projektem

Maximální hodnota
maximálně 10 % celkové výše výdajů, ze
kterých je stanovena dotace na daný projekt

Marketing
Popis výdaje
Výdaje související s marketingem

Maximální hodnota
100 000,- Kč

Motorová vozidla
(kromě Fiche Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Sdílení zařízení a zdrojů a
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů –
limity jsou uvedeny níže)
Popis výdaje
Motorová vozidla

Maximální hodnota
dopravní prostředek, jehož největší přípustná
hmotnost - nepřevyšuje 3,5 t – 500 000,- Kč

Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků
Popis výdaje
Stáje pro skot – skupinové ustájení
Stáje pro plemenné býky v produkci –
individuální ustání
Stáje pro prasnice nebo plemenné kance
Stáje pro výkrm prasat nebo odchov selat
Stáje pro ovce a kozy
Dojírny pro krávy
Dojírny pro ovce a kozy
Sklady pro potřeby RV
Sklady pro potřeby ŽV
Nosné konstrukce chmelnic
Nosné konstrukce sadů
Samojízdné zemědělské stroje na sklizeň
zeleniny
Traktor a samojízdné stroje
Zem. stroje - přívěsné
Zem. stroje - nesené

Maximální hodnota
max. 40 000,- Kč/ustájovací místo
max. 220 000,- Kč/ustájovací místo
max. 80 000,- Kč/ustájovací místo
max. 12 000,- Kč/ustájovací místo
max. 10 000,- Kč/ustájovací místo
max. 400 000,- Kč/místo v dojírně
max. 150 000 Kč/místo v dojírně
max. 8 000,- Kč/m3 (limit se nevztahuje na
technologie čištění technologických vod)
max. 4 000,- Kč/m3
max. 1 000 000,- Kč/ha
max. 330 000,- Kč/ha (limit se nevztahuje na
protikroupové systémy)
max. 4 000 000,- Kč/ks
max. 2 000 000,- Kč/ks
max. 1 200 000,- Kč/ks
max. 500 000,- Kč/ks

Fiche 5 – Protipovodňová prevence v lesích
Popis výdaje
Projekční a průzkumné práce a inženýrská
činnost během realizace projektu

Maximální cena bez DPH
Maximálně do výše 20 % výdajů, ze kterých je
stanovena dotace

Fiche 6 – Ochrana lesních dřevin
Limit
Pořízení a instalace hromadné mechanické
ochrany melioračních a zpevňujících dřevin –
dřevěné oplocení
Pořízení a instalace hromadné mechanické
ochrany melioračních a zpevňujících dřevin –
drátěné oplocení

120 000,- Kč/km oplocení
85 000,- Kč/km oplocení

Fiche 3 – Technika pro lesní hospodářství
Popis výdaje
Speciální lesnický traktor (SLKT)
Univerzální kolový traktor (UKT) pouze
s lesnickou nástavbou* s maximálním
výkonem motoru vyšším než 50 kW a
provozní hmotností do 10 t
Malotraktor s prvky lesnické nástavby
s maximálním výkonem motoru do 50 kW
(včetně)
Kůň
Vyvážeč (forwarder)
Klanicový vyvážecí vlek za traktor (s
hydraulickým jeřábem)
Stroje ke zpracování potěžebních zbytků
(štěpkovače, drtiče, shrnovače, štípače,
krátiče)

Maximální hodnota (bez DPH)
5 000 000,- Kč
4 000 000,- Kč

1 500 000,- Kč
100 000,- Kč
5 000 000,- Kč
3 000 000,- Kč
1 000 000,- Kč

* Povinné prvky lesnické nástavby UKT: rampovač, ochrana obsluhy podle standardů FOPS a
OPS, ochranná vana podvozku, ochrana nádrže traktoru, ochrana výfuku traktoru, bubnový
naviják montovaný na pevno nebo nesený v trojbodovém závěsu (nebo ekvivalent navijáku –
např. svěrný rám).
Fiche 7 – Potravinové řetězce a místní trhy
Popis výdaje
Náklady na vypracování podnikatelského
plánu spolupráce v souvislosti s projektem
Náklady/výdaje na propagační činnost
v místním kontextu, která souvisí se vznikem
nebo rozvojem krátkého dodavatelského
řetězce nebo místního trhu (náklady spojené

Maximální hodnota některých výdajů
Max. 20 % výdajů, ze kterých je stanovena
dotace
Max. 20 % výdaje, ze kterých je stanovena
dotace

s propagací v médiích, náklady na tisk letáku,
plakátů, reklamní tabule)
•

Pořízení strojů a technologií

Pořízení vybavení a zařízení

Software, hardware v souvislosti s e-shopem

Dopravní prostředek, jehož největší
přípustná hmotnost (vč. chladící/mrazící
jednotky)
- nepřevyšuje 3,5 t – max. 700 000,- Kč
- je v rozmezí 3,5 t – 12 t – max.
1 500 000,- Kč
- převyšuje 12 t – max. 2 000 000,- Kč
• Pojízdná prodejna max. 1 500 000,- Kč
• Prodejní stánek o rozměrech do 300x200
cm – max. 30 000,- Kč
• Prodejní stánek o rozměrech 300x200 cm
a větších max. 50 000,- Kč
e-shop max. 100 000,- Kč

