
5. Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská infrastruktura  
 
a) Vymezení Fiche  
 
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, 
modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a 
konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora 
inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména 
prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a 
usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na 
trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností.  
 
b) Oblasti podpory  
 
Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a 
budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních 
cest. Kromě rekonstrukce a výstavby polních cest bude podporována i obnova či nová 
výstavba souvisejících objektů a technického vybavení. Polní cesty musí být realizovány na 
území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy (kromě projektů, kdy je žadatelem/příjemcem 
dotace obec), a mimo intravilán obce.  
Mezi související objekty a technické vybavení patří: mosty, propustky, brody, silniční příkopy 
a jejich zaústění do recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy, sjezdy ze 
silnice, výhybny, obratiště a veškeré bezpečnostní zařízení na polní cestě přiměřené 
kategorii cesty (svodidla, zábradlí, dopravní značky).  
 
c) Definice žadatele/příjemce dotace  
 
Obec nebo zemědělský podnikatel.  
 
d) Druh a výše dotace, režim podpory  
 
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 90 % 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace, podpora je poskytována v souladu s podmínkami 
článku 17 Nařízení PRV.  
 
e) Způsobilé výdaje  
 
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných 
podmínek Pravidel.  
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.  
 
f) Kódy způsobilých výdajů  
Kód výdaje  Název způsobilého výdaje  
015  Polní cesty  



040  Projekční a průzkumné práce 
a inženýrská činnost  

041  Nákup nemovitosti  
 

 
g) Kritéria přijatelnosti  

1) V případě, že je žadatelem/příjemcem dotace zemědělský podnikatel, musí být polní cesty 
realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy; K.  

2) Polní cesty musí být realizovány mimo intravilán obce; K.  
 
h) Další podmínky  

1) 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).  

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

3) Polní cesta, která je předmětem realizace projektu, splňuje parametry polní cesty dle ČSN 
73 6109 Projektování polních cest. Tyto skutečnosti musí být zřejmé z předkládané 
projektové dokumentace vypracované autorizovanou osobou (dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů); C.  

4) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, nájem, 
pacht, věcné břemeno a právo stavby.  
 
i) Seznam předkládaných příloh  
Přílohy předkládané při či po podání Žádosti o dotaci na MAS:  
1) Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav vydané příslušným pozemkovým 
úřadem (v případě, že žadatelem/příjemcem dotace není obec) – prostá kopie.  

2) 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.  

3) Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců od data podání Žádosti o dotaci na MAS 
týkající se zemědělského pozemku bezprostředně zpřístupněného polní cestou, která je 
předmětem projektu, v případě, že je žadatelem/příjemcem dotace zemědělský podnikatel, 
musí být žadatel vlastník nájemce/pachtýř/vypůjčitel pozemku (dokument může být 
informativního charakteru). V případě, že je žadatel nájemce/pachtýř/vypůjčitel pozemku, 
doloží na daný pozemek nájemní/pachtovní smlouvu či smlouvu o výpůjčce – prostá kopie.28.  
 
j) Indikátory výstupů  
 
93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců  
k) Indikátory výsledků  
 

Závazný indikátor není stanoven. 


