
Program Program rozvoje venkova 

Opatření SCLLD Pozemkové úpravy 

Oprávnění žadatelé Obec nebo zemědělský podnikatel 

Alokace Výzvy 1 719 693Kč 

Min. výše způsobilých výdajů 50 000 Kč 

Max. výše způsobilých výdajů 5 000 000 Kč 

Výše dotace 100 %  

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  

  
Některé další podmínky: 
 
• Realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými 

návrhy pozemkových úprav. 
 

• Opatření ke zpřístupnění zemědělských pozemků musí být 
realizovány mimo intravilán obce. 
 

• Žadatel/příjemce dotace musí být zároveň vlastníkem společných 
zařízení realizovaných podle schváleného návrhu  

 
• V případě zemědělské infrastruktury může být projekt realizován 

pouze tam, kde je infrastruktura zdarma přístupná veřejnosti k 
rekreačním účelům  

 

 Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž 
způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 2 000 
000 Kč  
 

 V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního 
úřadu, pak ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS platný a 
nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný (v případě 
veřejnoprávní smlouvy účinný) odpovídající správní akt stavebního 
úřadu  

 

 V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního 
úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace 



 

 Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, vydané 
pobočkou krajského pozemkového úřadu, jehož součástí je 
předkládaný projekt 

 

 Mapa vhodného měřítka odpovídajícího plošnému rozsahu projektu 
s vyznačením zájmového území (realizace projektu) potvrzená 
příslušnou pobočkou krajského pozemkového úřadu 

 

 V případě budování prvků ÚSES – souhlasné stanovisko orgánu 
ochrany přírody s realizací projektu 

 

 Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle 
závazného vzoru Přílohy 7 Pravidel 
 

 Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu 
 

 


