
Pomůžeme Vám získat dotace na Váš projekt.
Pojďte se seznámit s možnostmi v oblas� čerpání dotací.

Dotace do zemědělství
Program rozvoje venkova (PRV)

Místní akční skupiny (MAS)

4/2021

Předpoklad pro léto 2021

Předpoklad pro podzim 2021

Výše dotace:

Oblas� čerpání dotací:

Oblas� čerpání dotací:

Oblas� čerpání dotací:

Bude upřesněno v dubnu 2021.

Bude upřesněno v srpnu 2021.

Termín podání žádos�: červen - červenec 2021.

Termín podání žádos�: říjen 2021 (předpoklad).

Termín podání žádos�: únor až květen 2021 dle Vaší lokality.
Další výzvy se budou vyhlašovat.

V případě zájmu nás kontaktujte co nejdříve!

Pro podniky do 150 ha max. 2 mil. Kč
Pro podniky nad 150 ha max. 30 mil. Kč
Maximální výše dotace je 50% z ceny. Částka může být navýšena o 5% 
pro začínající zemědělce a pro zemědělce, hospodařící v ekologickém 
režimu.

Inves�ce do zemědělských podniků
 Inves�ce do rostlinné výroby – secí stroje, plečky, mulčovače,   
 postřikovače, rosiče, aplikovače, kombajny, třídící linky,    
 rozmetadla, sběrače, sklízeče, vyorávače, cisterny, stroje    
 na aplikaci tekutých organických hnojiv, traktory a další
 Inves�ce do živočisné výroby – krmné vozy, cisterny na vodu,   
 aplikátory kejdy, manipulátory, mulčovače, baličky senáže, lisy   
 nakulaté balíky, nahrnovače, obraceče, přepravníky, přídavné   
 secí stroje, stroje pro přísev, žací stroje a další
Zpracování a uvádenění na trh zemědělských produktů
 Stavby a technologie v rostlinné a živočišné výrobě
Zahájení činnos� mladých zemědělců

Inves�ce do nezemědělských činnos�
Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Různé dle Vaší lokality.
Příklady: inves�ce do zemědělských podniků, podnikání na venkově, rozvoj nezemědělských činnos�.

AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o., Klostermanova 1258, Žamberk, 564 01
www.agrokonzulta.cz/dotace



Dotace do průmyslových technologií

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Oblas� čerpání dotací (předpoklad):

Oblas� čerpání dotací:
PGRLF podporuje zemědělce formou dotací části úroků z komerčních úvěrů, finanční podporou pojištění a úvěrů.

Bude upřesněno v květnu 2021.

Termín podání žádos�: leden - únor 2022

Termín podání žádos�: předběžně léto 2021, bude upřesněno v květnu. 
V případě zájmu nás kontaktujte co nejdříve!

Výše dotace:
45% malé podniky, 35% střední podniky, 25% velké podniky

Podpora Pojištění
Podpora úroků - Program Zemědělec, Podpora nákupu půdy
Úvěry a garance - Inves�ční úvěry Zemědělec

Inovace, výzkum a vývoj
Podpora konkurenceschopnos� malých a středních podniků
Energe�cké úspory, inteligentní energe�cké systémy, obnovitelné 
zdroje enegie, čistá mobilita
Vysokorychlostní internet
Podpora oběhového hospodářství

AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o., Klostermanova 1258, Žamberk, 564 01
www.agrokonzulta.cz/dotace

Těšíme se, že s námi prodiskujete Vaše budoucí projekty.
Provedeme Vás celým procesem od první konzultace až po přije� žádos� o dotaci.

Pro více informací nás kontaktujte na:

+420 733 715 662dotace@agrokonzulta.cz

Přije� nebo zamítnu�
žádos� o dotaci

Příprava žádos�
o dotaci

Podpora v průběhu
schvalování dotace

Analýza možnos�
čerpání dotací

Příklady čerpání dotací (předpoklad):
podpora podnikového výzkumu a vývoje
nákup moderního ICT řešení a zavádění digitálních technologií v podnicích
nákup moderních výrobních i nevýrobních technologií
zavádění podnikových inovací
rekonstrukce podnikatelských nemovitos�
průmysl 4.0
energe�cké úspory, nákup energe�cky účinnějších a úspornějších technologií
získávání energie z obnovitelných zdrojů
rozvoj inteligentních energe�ckých systémů a sí� pro provozovatele energe�ckých soustav
vybudování zelené infrastruktury a snižování znečištění
pořízení technologií a systémů pro op�malizaci spotřeby vody, eliminaci plýtvání vodou
systémy minimalizace odpadů a materiálové náročnos� výroby, využívání druhotných surovin ve výrobě
rozšiřování a budování sí� vysokorychlostního internetu 


