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F4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

 

a) Vymezení Fiche 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností 

 

b) Oblasti podpory 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických 

činností (CZ-NACE) – viz www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_-cz_nace- 

- C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli v uhelném průmyslu, v odvětví 

stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a 

dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva) 

- F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), 

- G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a 

skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), 

- I (Ubytování, stravování a pohostinství) 

- J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61) 

- M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),  

- N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby),  

- N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 

(Administrativní a kancelářské činnosti),  

- N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), 

- P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), 

- R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), 

- S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) 

- S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb) 

 

c) Definice žadatele/příjemce dotace 

Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i 

zemědělci. 

 

d) Způsobilé výdaje 

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných 

podmínek Pravidel. 

1) Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba 

provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního 

ubytovacího zařízení (včetně stravování) a dalších budov a ploch v rámci turistické 

infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí. 

2) Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup 

zařízení, užitkových vozů kategorie N1 bez podkategorie G, vybavení, hardware, software) 

v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku 

do stavu způsobilého k užívání). 

http://www.kjh.cz/
http://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_-cz_nace-
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3) Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a 

parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – tvoří maximálně 30 % 

projektu. 

4) Nákup nemovitosti. 

 

e) Výše dotace  

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši: 

- 25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky 

- 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky 

- 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky  

 

f) Výše předpokládané alokace ve 2. výzvě MAS 

4 000 000,- Kč 

 

 

Pro představu přikládáme přehled některých projektů ostatních MAS v Královéhradeckém kraji, 

které byly realizovány z podobné fiche (podpořené aktivity se můžou mírně lišit v závislosti na 

obsahu Strategie jednotlivých MAS): 

 

Název MAS Žadatel Název projektu 

MAS Hradecký venkov, o.p.s. STATEK KYDLINOV s.r.o., Modernizace – ZAS Mžany, a.s. 

MAS Hradecký venkov, o.p.s. Martina Špicarová Cukrárna Hvozdnice 

MAS Hradecký venkov, o.p.s. Bc. Jana Rábová Dotace pro vybavení 

krejčovské dílny 

MAS Hradecký venkov, o.p.s. Naďa Jakubská Účetní služby Nechanice a 

okolí 

MAS Hradecký venkov, o.p.s. AURA truhlářství s.r.o., Obráběcí centrum 

MAS Hradecký venkov, o.p.s. ZDENĚK KAŠPAR Hradecký venkov z ptačí 

perspektivy 

MAS Stolové hory, z.s. Ladislav Miler Pračka pro pension 

MAS Stolové hory, z.s. ENTACT s.r.o. Pořízení software a IT vybavení 

pro sídlo a provozovnu ENTACT 

s.r.o. 

MAS Stolové hory, z.s. Truhlářství Langhamer a 

Pohl s.r.o. 

I v truhlářství myslíme 

inovativně 

MAS Stolové hory, z.s. Tomáš Ekrt Eko farma Bílý dvůr – ráj na 

zemi nejen pro turisty 

MAS Pohoda venkova, z.s. MATUŠKA-DENA s.r.o. Výsekový lis 

MAS Pohoda venkova, z.s. HEJDUK SPORT, s.r.o. Sportovní areál v Deštném 

v Orlických horách 

http://www.kjh.cz/
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MAS Pohoda venkova z.s. Lyžařský oddíl Olešnice 

v O.h., s.r.o. 

Nákup zasněžovací techniky 

MAS Pohoda venkova z.s. Ing. Jaroslav Bašek Pořízení zkracovací pily s 

dopravníkem 

MAS Pohoda venkova, z.s. JAN DVOŘÁČEK Mycí stroj + svářecí zdroje 

MAS Pohoda venkova, z.s. RUDOLF NYKLÍČEK Koupě užitkového vozu do 3,5 

tuny 

MAS Pohoda venkova, z.s. LUKÁŠ KRÁLÍČEK Pořízení vybavení nové 

přijímací kanceláře, 

showroomu a prodejny 

MAS Podchlumí, z.s. Weld Project, s.r.o. Rozšíření provozovny Weld 

Project, s.r.o. 

MAS Podchlumí, z.s. Naďa Chmatilová Rozšíření provozovny pro 

výrobu mýdla s kozím mlékem 

– REGIONÁLNÍ PRODUKT 

PODKRKONOŠÍ 

Sdružení SPLAV, z.s. Ladislav Vašátko Nákup bagru pro rozvoj a 

modernizaci podnikatelské 

činnosti 

Sdružení SPLAV, z.s. Kamil Hanuš Tesařství – nákup strojů 

Sdružení SPLAV, z.s. Natálie Doležalová Vybavení dílny – výroba oděvů 

Sdružení SPLAV, z.s. Martin Drašnar Nákup CNC stroje a 

příslušenství 

Sdružení SPLAV, z.s. S.O.M. spol. s r.o Pořízení komunálního traktoru 

pro poskytování technických 

služeb – S.O.M. spol. s r.o. 

 

http://www.kjh.cz/

