
Program Program rozvoje venkova 

Opatření SCLLD Zemědělská infrastruktura 

Oprávnění žadatelé Obec nebo zemědělský podnikatel 

Alokace Výzvy 1 500 000 Kč 

Min. výše způsobilých výdajů 50 000 Kč 

Max. výše způsobilých výdajů 5 000 000 Kč 

Výše dotace 90%  

Zaměření výzvy 

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje 
 
1) zemní a stavební práce včetně přesunů hmot, 
2) stavební materiál, 
3) nákup, výsadba a zajištění zeleně, 
4) zařízení staveniště, 
5) nezbytné vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí nebo úpravy 

staveb dopravní infrastruktury) ve vlastnictví žadatele/příjemce 
dotace i třetích osob (např. správců technické dopravní 
infrastruktury apod.); 

6) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace 
projektu; 

7) nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

 
Některé další podmínky: 

 
• V případě, že je žadatelem/příjemcem dotace zemědělský 

podnikatel, musí být polní cesty realizovány na území, kde byly 
dokončeny pozemkové úpravy  - doložení rozhodnutí o schválení 
návrhu pozemkových úprav vydané příslušným pozemkovým 
úřadem. 
 

• Polní cestou se pro tento záměr rozumí veřejná účelová 
komunikace mimo les, která slouží ke zpřístupnění zemědělského 
majetku za účelem jeho obhospodařování a plnění dalších funkcí 
(např. rekreační).  
 

• Pokud není polní cesta realizována na území, kde byly dokončeny 
pozemkové úpravy, je lhůta vázanosti projektu na účel prodloužena 
na 10 let.  
 

• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na 
kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, 
spoluvlastnictví s min. 50% podílem, nájem, pacht, věcné břemeno.  

 
• V případě, že není předkládaná stavebním úřadem ověřená 

projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v 
souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 



projektová dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou v 
souladu s příslušnými prováděcími předpisy, ze které je zřejmé 
splnění parametrů polní cesty dle ČSN – prostá kopie. 

 
• Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců od data podání 

Žádosti o dotaci na MAS.  V případě, že je žadatel nájemce / 
pachtýř/vypůjčitel pozemku, doloží na daný pozemek 
nájemní/pachtovní smlouvu či smlouvu o výpůjčce. 

 
 

 


