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DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE, DOTACE PRO VINAŘE 

 

1) DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE 

 

Nejvhodnějším opatřením Programu rozvoje venkova je opatření modernizace 

zemědělských podniků (opatření I.1.1.1.). 

 

OPATŘENÍ: MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ  

 

Dotace určené pro zemědělské podnikatele - Oprávněný žadatel -  fyzická nebo 

právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 

252/1997 SB.  A podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn 

zemědělskými prvovýrobci. 

Podnikatel může žádat sám, či přes MAS Znojemské vinařství, jedná se o Fichi č.4, 

naleznete na www.znojemskevinarstvi.cz v sekci výzvy MAS. Pokud bude žádat sám. 

Všechny potřebné informace jsou uvedeny na stránkách www.szif.cz, Program rozvoje 

venkova, poté příslušná osa, osa I. u opatření I.1.1.1.).  

 

Na co mohou zem. podnikatelé a podnikatelské subjekty čerpat finanční 

prostředky? 

Prostřednictvím tohoto opatření mohou čerpat dotace zejména na tato činnosti (hlavní 

opatření): 

 Stáje pro krávy, prasata, ovce, kozy, dojírny, haly pro chov 

 Pastevní areály, hnojiště, stavby pro skladování krmiv a steliv 

 Sklady pro skladování ovoce a zeleniny, obilovin a olejnin, skleníky 

 Ostatní zemědělské stavby (objekty) jinde neuvedeny,  

 Skleníky, rolníky, kontajnerovny 

 Pro vinaře jsou zde také nosné konstrukce trvalých kultur 

http://www.znojemskevinarstvi.cz/
http://www.szif.cz/
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2) DOTACE PRO VINAŘE 
 

a) OPATŘENÍ PŘÍDÁVÁNÍ HODNOTY ZEMĚDĚLSKÝM A 

POTRAVINÁŘSKÝM PRODUKTŮM 

 

Nejvhodnějším opatřením je  přidávání hodnoty zemědělským a 

potravinářským produktům (opatření I.1.3.1.) 

Podnikatel může žádat sám či přes MAS Znojemské vinařství, jedná se o Fiche č. 6, 

naleznete na www.znojemskevinarstvi.cz v sekci výzvy MAS. Pokud bude žádat sám. 

Všechny potřebné informace jsou uvedeny na stránkách www.szif.cz, Program rozvoje 

venkova, poté příslušná osa, osa I. u opatření I.1.3.1.).  

 

V rámci tohoto opatření můžete čerpat prostředky na: 

 

 Technologické investice vedoucí ke zlepšení a zpracování zemědělských a 

potravinářských produktů, zde jdou zahrnout investice jako (stroje 

specializované vybavení- bariq sudy, odzrňovač, skladovací boxy na víno, či 

oprava podlahy a další investice). 

 Investice související s finální úpravou, balením, značením výrobkům ve vztahu 

ke zlepšení kvality 

 Investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících při 

zpracování zemědělských a potravinářských výrobků, modernizace zařízení pro 

skladování zpracovaných výrobků 

 Rekonstrukce zpracovatelského provozu  

 

V rámci opatření I.1.3.1 však nelze podpořit vybavení za účelem přímého 

prodeje.Takže např. lavice, regály a prodejní pult do vinného sklepa, který je 

navštěvován turisty a dalšími zákazníky podpořit nelze. Prozatím vybavení "prodejen" 

není způsobilé v žádném opatření. 

http://www.znojemskevinarstvi.cz/
http://www.szif.cz/
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b) NEPROJEKTOVÁ OPATŘENÍ 

 

Toto opatření se žádá také přes SZIF 

www.szif.cz , společná organizace trhu, rostlinná výroba,  

 

1) Víno/vinice, investice 

 

Žádat lze na: 

 

 Pořízení nového lisu na hrozny 

 Pořízení nového filtru na víno 

 Pořízení nové speciální kvasné nádoby 

 

Dotace 50% ze způsobilých výdajů 

Poslední výzva byla od 1. 6. 2010 do 31. 8. 2010 pro vinařský rok 2010/2011. 

Aktuální termíny zatím nejsou zveřejněny. 

 

 

2) Restrukturalizace vinic 

 
Toto opatření se žádá také přes SZIF 

www.szif.cz , společná organizace trhu, rostlinná výroba 

 

Podpora na restrukturalizaci a přeměnu vinic je poskytována na tato opatření: 

 

 B - Změna odrůdové skladby vinice, 

 C - Snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném 

zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné, 

 D - Přesun vinice do svahu, 

 E - Ochrana proti poškození keřů révy vinné způsobovanému zvěří (hromadná 

a/nebo individuální). 

 

 

 

 

http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
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3) DOTACE PRO VINAŘE, ZEMĚDĚLCE ČI OSTATNÍ 

PODNIKATELE 

 

OPATŘENÍ III.1.3. PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU 

Podnikatel může žádat sám či přes MAS Znojemské vinařství, jedná se o Fichi č. 7, 

naleznete na www.znojemskevinarstvi.cz v sekci výzvy MAS. V rámci této Fiche jsou 

podporovany oblasti ubytování a sport. Pokud žádá přes SZIF-všechny potřebné 

informace jsou uvedeny na stránkách www.szif.cz, Program rozvoje venkova, poté 

příslušná osa, osa III. 1.3. 

V rámci tohoto opatření můžete čerpat prostředky na: 

 

 náklady na stavbu malokapacitního ubytovacího či stravovacího zařízení, 

náklady na modernizaci, rekonstrukci či přestavbu malokapacitního 

ubytovacího či stravovacího zařízení 

 náklady na stavbu půjčovny sportovních potřeb, náklady na modernizaci, 

rekonstrukci či přestavbu půjčovny sportovních potřeb 

 náklady na stavbu sportovních zařízení, náklady na modernizaci, rekonstrukci či 

přestavbu sportovních zařízení v areálech jak vnitřních tak venkovních 

 nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovacího zařízení 

 nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny sportovních potřeb a pro 

sportovní zařízení 

 náklady na výstavbu příjezdové cesty, odstavných stání (parkovací místa, stání 

pro karavany) a úpravu povrchů včetně oplocení v areálu malokapacitního 

ubytovacího zařízení 

 nákup a výsadba doprovodné zeleně v souvislosti s projektem 

KONTAKT - Projektová manažerka: 

      Ing. Lenka Mrázková, email L.MRAZKOVA@post.cz, tel. 774 150 004 

      Ing. Veronika Schvomová, email SCHVOMOVA@seznam.cz, tel. 775 975 004 

http://www.znojemskevinarstvi.cz/
http://www.szif.cz/
mailto:L.MRAZKOVA@post.cz
mailto:SCHVOMOVA@seznam.cz

