Výzva 22. kolo – Modernizace zemědělských podniků
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci Programového období 2007 – 2013 poslední kolo výzev
pro předkládání žádostí z PRV podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků.
Žadatel:



zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba)
podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci

Výše dotace:



40 – 60 % dle druhu žadatele
částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace na jeden projekt činí od 200 tis. Kč do 15 mil.
Kč (včetně)

Termín pro příjem žádostí:


9. 2. 2015

Na co lze získat dotaci:













stroje pro zpracování půdy,
stroje pro založení a ošetřování porostu,
stroje pro sklizeň,
stroje pro pěstování brambor,
stroje pro pěstování zeleniny,
stroje pro pěstování ovoce,
stroje pro školkařskou výrobu,
stroje pro pěstování okrasných rostlin,
stroje pro živočišnou výrobu,
příslušenství k traktorům,
DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH,
projektová dokumentace, zadávací řízení *

* výčet podporovaných strojů je uveden na další straně letáku
Další informace:



pro toto závěrečné kolo výzev z PRV pro období 2007 – 2013 je vyčleněno pro podopatření
I.1.1.1 700 mil. Kč.
vzhledem k potřebě proplatit veškeré dotace do konce roku 2015, budou žadatelé povinni
úhradu výdajů, na které je požadována dotace a následné předložení Žádosti o proplacení
zajistit nejpozději do 30. 6. 2015. Z tohoto důvodu jsou mezi výdaje, na které je možné
poskytnout dotaci, zařazeny pouze mobilní zemědělské stroje a jednoduché technologie, které
nepodléhají řízení stavebního úřadu.

V případě dalších informací nás neváhejte kontaktovat. Kontakt je uveden na níže uvedené internetové
adrese.
S pozdravem
Ing. Jan Čáslavský
Tel: 728 941 500, info@jan-caslavsky.cz, caslavsky87@gmail.com
www.jan-caslavsky.cz
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Stroje a technoligie, na které lze získat dotaci
1. Stroje pro zpracování půdy

Pluhy,

Smyky,

Brány,

Válce,

Kypřiče a kombinátory

Hloubkové kypřiče
2. Stroje pro založení a ošetřování porostu

Secí stroje

Rozmetadla tuhých minerálních hnojiv

Rozmetadla statkových hnojiv

Postřikovače

Plečky
3. Stroje pro sklizeň

Sklízecí mlátičky

Lisy

Balička

Rotační žací stroj

Sklízecí řezačky

Sběrače a drtiče stébelnin

Shrnovače a obraceče stébelnin

Mulčovače

Sběrací návěsy

Samojízdné sklízeče cukrovky
4. Stroje pro pěstování brambor

Založení porostu
 Rýhovače pasivní/aktivní
 Hrobkovače záhonů pro separování kamene
 Separátory kamene
 Sazeče brambor
 Sázecí kombinace

Sklizeň
 Rozbíječ natě
 Vyorávače brambor
 Vyorávací nakladače brambor
 Sklízeče brambor
 Mobilní třídicí linka brambor
5. Stroje pro pěstování zeleniny

Založení porostu
 Hrobkovač
 Záhonovač
 Důlkovač
 Pokladač fólie a kapkové závlahy
 Pokladač netkané textilie
 Přesný secí stroj záhonový
 Sazeč automatický/poloautomatický
2





Plečkování
 Plečky pasivní/aktivní/automatické/termické/chemické
Sklizeň
 Kořenová zelenina
 Vyorávače hrůbků přípojné/samojízdné
 Vyorávače záhonů přípojné/samojízdné
 Sklízeč přípojný/samojízdný
 Košťálová zelenina
 Sklizňový vůz s dopravníkem
 Sklizňové plošiny
 Sklizňové rigy pásové/kolové
 Sklizňové kombajny přípojné/samojízdné
 Cibulová zelenina
 Odňaťovač
 Vyorávač
 Sběrač přípojný/samojízdný
 Mobilní třídicí linka na cibuli
 Lusková zelenina
 Sklízeč přípojný
 Samojízdný kombajn na hrách zahradní
 Sklízeč samojízdný na fazolku
 Odstopkovávač (na fazolku)
 Listová zelenina
 Sklizňový vůz s dopravníkem
 Sklizňové plošiny přípojné/samojízdné
 Seřezávač natě samojízdný
 Sklízeč natě přípojný/samojízdný
 Plodová zelenina
 Sklizňové plošiny přípojné
 Sklízeč průmyslových rajčat přípojný/samojízdný
 Sklízeč papriky
 Odlamovač palic
 Nahrnovač dýní
 Sklízeč dýní
 Stroje na pěstování a sklizeň chřestu
 Pluhy rigolovací
 Pluhy rotační na formování hrůbků
 Půdní fréza na hrůbky přední/zadní
 Sazeč
 Samojízdný postřikovač
 Meziřádková plečka
 Mulčovač
 Pokladač fólií
 Smotávač fólií
 Nadzvedávač fólie při sklizni
 Stroj na rovnání drátů pro minifóliáky
 Zapichovač drátů s pokladačem folie na foliáky
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6. Stroje pro pěstování ovoce

Založení porostu
 Hrůbkovače pro výsadbu
 Sazeče ovocných stromků
 Sazeče jahodníkové sadby
 Nastýlače slámy pro jahodník
 Zatlačovače kůlů

Ošetřování porostu
 Pneumatické a elektrické nůžky
 Stroje na mechanický řez
 Vyhrnovače větví z příkmenných pásů
 Vyhrnovače větví z meziřadí
 Drtiče větví
 Mulčovače
 Vyžínače příkmenného pásu
 Stroje na podřezávání kořenů
 Stroje na mechanickou redukci květní násady
 Rozmetadla hnojiv pro sady
 Herbicidní rámy
 Rosiče nesené
 Rosiče návěsné
 Rosiče návěsné s postřikovacími rámy

Sklizeň a odvoz produkce
 Sklizňové plošiny
 Sklízeče průmyslového ovoce
 Setřásače peckovin
 Kombajny na drobné ovoce
 Sklizňové vozy
 Vyvážeče kontejnerů
7. Stroje pro školkařskou výrobu

Příprava půdy a založení porostu
 Stroj na předvýsadbovou desinfekci půdy
 Zatloukače kůlů
 Rýhovací stroje boční zavěšení/zadní zavěšení
 Rycí pluh
 Školkařský hrůbkovač
 Školkařský kypřič
 Sázecí a rýhovací stroj 1 řádkový
 Sázecí a rýhovací stroj víceřádkový
 Hrnkovací stroj
 Nahrnovací frézy
 Nesené zařízení na srovnávání pěstebních záhonů a ploch

Dobývání, přesazování a ošetřování výpěstků
 Pneumatický rýč pro vyrývání rostlin
 Automatický vyorávací pluh
 Boční vyorávač
 Dobývací stroj
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Vyrývací a přesazovací stroje přípojné/nesené/samojízdné
 Stroj na vyřezávání jam pro přesadbu
 Rýhovače
 Speciální školkařské sazeče jednořádkové/víceřádkové
 Speciální školkařské kultivátory
 Stroj pro mechanizovaný řez ve školkách
 Rozdružovač bigbalů
 Půdní pily pro sklizeň podnoží
 Půdní vrtáky
 Stroje na transport kontejnerů
 Stroje na zakládání rostlin
 Odlistňovače dřevin
 Plošiny pro řez a tvarování stromů ve školkách
 Zakladače kontejnerovaných rostlin do kontejneroven
 Zařízení pro zapichování bambusových tyčí
 Plošinové traktorové přívěsy pro převoz výpěstků
 Nakládací jeřáb nesený

Posklizňové linky
 Třídicí linka pro prostokořené výpěstky
 Posklizňové zpracování prostokořených výpěstků
 Stroje pro balení podnoží
 Stroje na vázání výpěstků

Energetické prostředky
 Portálový nosič nářádí 1 ř./víceřádkový
 Úzkorozchodný nosič nářadí
8. Stroje pro pěstování okrasných rostlin

Hrnkovací stroje a plničky sadbovačů

Příslušenství k hrnkovacím strojům

Drtičky a míchače substrátů, podavače substrátů, překopávače kompostu/substrátu

Vozíky, el. tahače vozíků na pěstební stoly a tahače expedičních vozíků

Samostatný rozestavovač květináčů

Řetízkové rozestavovače květináčů

Elektricé a naftové vysokozdvižné vozíky pro manipulaci s květináči

Elektrické vysokozdvižné vozíky

Nízkozdvižné vozíky do skleníků a hal

Zavěšené rozestavovače hrnkových rostlin

Závěsné vozíky na přemístění a stohování pojízdných stolů

Dopravníky na květináče pásové včetně pohonů

Chladírna vč, klimatizačního zařízení

Propařovací kolony mobilní

Mobilní lištové sekačky na plošný střih rostlin na pěstebních stolech a záhonech

Sázecí roboty na sázení rostlin do květináčů

Vystavovací roboty pro pokládání nasázených květináčů na pěstební stoly a záhony

Úpravny vlhkosti v krytých pěstebních prostorách

Postřikovače do skleníků kolové ručně vedené do 200 l s navíjením hadice

Zakladače mulčovací fólie

Clony zatemňovací a stínovací do skleníků
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Zametač pěstebních ploch

Podavač umlčovacích disků na květináče

Víceúčelové technologické mosty do skleníků a kontejneroven

Mobilní nebo přesuvné pěstební stoly
9. Stroje pro živočišnou výrobu

Stroje pro plnění silážních vaků bez/s vlastním pohonem

Míchací krmné vozy přípojné/samojízdné

Mobilní krmné systémy

Rozebírače balíků

Nastýlací vozy

Přepravníky zvířat

Automatický chytač drůbeže

Samojízdné nakladače na vyhrnování a manipulaci s podestýlkou, vč. Adaptérů

Mobilní šrotovníky za traktor
10. Příslušenství k traktorům

Traktorové přívěsy sklápěcí

Traktorové přívěsy fekální

Traktorové návěsy fekální

Traktorové nosiče kontejnerů

Traktorové návěsy

Traktorové kontejnery základní

Nakladače čelní na traktor

Samojízdné nakladače vč. Příslušenství

Manipulátory

Valník na svoz slámy
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