Příloha č. 2

Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace, a maximální hodnoty
výdajů
Konkrétní výdaje, na které může být poskytnuta dotace a které jsou obsahem jednotlivých
kódů, jsou uvedeny v kapitole 5. Způsobilé výdaje.
Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace
Záměr a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby

Kód

Popis výdaje

001

Společné pořízení zemědělských strojů pro živočišnou nebo
rostlinnou výrobu:
- Sklízecí řezačka
- Sklízecí mlátička
- Sběrací návěs
- Lis na hranolovité balíky
- Lis svinovací
- Postřikovač
- Překládací návěs na cukrovku
- Aplikační cisterna na kejdu
- Rozmetadla hnoje a kompostu
- Zapravovač kejdy
- Rozmetadla THM
- Sklízeč zeleniny cibulové
- Sklízeč zeleniny kořenové
- Sklízeč zeleniny košťálové
- Sklízeč zeleniny listové
- Sklízeč zeleniny luskové
- Sklízeč zeleniny plodové (rajčata)
- Pluhy oboustranné
- Podmítače
- Kombinátory
- Universální secí stroje
- Secí stroje pro přímé setí
- Secí kombinace
- Secí stroje pro přesný výsev
- Separátor hrud a kamene - brambory
- Sazeč brambor
- Rosiče-chmel, ovoce, vinná réva
- Přívěsy na odvoz chmelové révy
- Sklizňové a třídící plošiny na ovoce
- Sklízeče brambor
- Linka mobilní třídící na brambory

002

Nová výstavba, modernizace a rekonstukce společně
využívaných zemědělských staveb (včetně technologie,
nezbytných manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně
nutných pro realizaci projektu)
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Doba životnosti
stanovená pro
účely hodnocení
aspektu
efektivnosti

12

30

Záměr b) Spolupráce v oblasti zpracování zemědělských produktů na zemědělské a
nezemědělské produkty a jejich uvádění na trh

Kód

001

002

Popis výdaje

Společné pořízení strojů, technologií a zařízení pro
zpracování
zemědělských
a
ostatních
produktů
zemědělského podniku, finální úpravu, balení, značení
výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností
produktů), včetně dopravních prostředků
Výstavba,
modernizace
a
rekonstrukce
společně
využívaných budov pro potravinářství (včetně technologie,
nezbytných manipulačních ploch a bouracích prací
nezbytně nutných pro realizaci projektu)

Doba životnosti
stanovená pro
účely hodnocení
aspektu
efektivnosti

12

30

Záměr c) Spolupráce v odvětví lesnictví
Kód

Popis výdaje

001

Vypracování lesního hospodářského plánu pro sdružený lesní majetek
Společné pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních
porostů včetně následného soustřeďování dříví a zpracování potěžebních
zbytků:

002

- Traktor do 150 kW (včetně) pro práci v leseI
- Klanicový vyvážecí vlek za traktor, s hydraulickým jeřábem s drapákem
pro nakládání dříví
- Samochodný naviják („železný kůň“, „motorový kůň“)
Lanový naviják pro soustřeďování dříví
Rampovací radlice/nakládací lopata (včetně příslušného nosného,
ovládacího a řídicího zařízení)
Štěpkovač klestu (pouze v provedení neseného nebo taženého zařízení
k traktoru)
Štípací a krátící stroje na palivové dřevo (pouze v provedení neseného
nebo taženého zařízení k traktoru)
Zatloukač/zatlačovač/zapichovač kůlů a sloupků (pouze v provedení
neseného nebo taženého zařízení k traktoru)
- Jednonápravový plošinový traktorový přívěs
- Vícenápravový plošinový traktorový přívěs

I Podporují se pouze traktory s největší technicky přípustnou hmotností na jakoukoliv
nápravu nižší než 6,0 t (včetně, podle údajů v technickém průkazu vozidla); při největší
technicky přípustné hmotnosti na nápravu vyšší než 6,0 t musí být kola na této nápravě
opatřena pneumatikami širšími než 450 mm.
Zároveň se podporují pouze traktory s ochrannou konstrukcí (ochrannou kabinou nebo
ochranným rámem) chránící obsluhu traktoru před padajícími a pronikajícími předměty (v
souladu s nařízením č. 167/2013 a nařízením č. 1322/2014); Blíže k souladu ochranné
konstrukce s požadavky uvedených evropských právních předpisů kapitola 8b) bod 11 a
kapitola 8e) bod 16 těchto Pravidel.
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Závazný přehled maximálních hodnot výdajů, na které může být poskytnuta dotace
pro operaci 16.3.1
Záměr a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby
Kód

001

Maximální hodnota
výdaje (Kč)
Společné pořízení zemědělských strojů pro rostlinnou nebo živočišnou
výrobu
Výdaj

Sklízecí řezačka samojízdná do 250 kW
Sklízecí řezačka samojízdná 250 – 400 kW
Sklízecí řezačka samojízdná nad 400 kW
Sklízecí mlátička samojízdná do 200 kW
Sklízecí mlátička samojízdná 200 – 300 kW
Sklízecí mlátička samojízdná nad 300 kW
Sběrací návěs 40 - 50 m3
Sběrací návěs nad 50 m3
Lis na hranolovité balíky průřez 120 x 70 a více
Lis svinovací průměr 1,5 m a více
Postřikovač návěsný 3000 – 4000 l
Postřikovač návěsný nad 4000 l
Postřikovač samojízdný do 5000 l
Postřikovač samojízdný nad 5000 l
Překládací návěs na cukrovku 2 nápravový
Překládací návěs na cukrovku 3 nápravový
Aplikační cisterna na kejdu 12 – 15 m3
Aplikační cisterna na kejdu nad 15 m3
Rozmetadla hnoje a kompostu návěsná 12 – 15 t
Rozmetadla hnoje a kompostu návěsná nad 15 t
Zapravovače kejdy 6 – 9 m
Zapravovače kejdy nad 9 m
Rozmetadla TMH návěsná 5 – 6 tis.l.
Rozmetadla TMH návěsná nad 6 tis.l.
Sklízeč zeleniny cibulové přípojný
Sklízeč zeleniny cibulové samojízdný
Sklízeč zeleniny kořenové přípojný
Sklízeč zeleniny kořenové samojízdný
Sklízeč zeleniny košťálové přípojný
Sklízeč zeleniny košťálové samojízdný
Sklízeč zeleniny listové přípojný
Sklízeč zeleniny listové samojízdný
Sklízeč zeleniny luskové přípojný
Sklízeč zeleniny luskové samojízdný
Sklízeč zeleniny plodové (rajčata) přípojný
Sklízeč zeleniny plodové (rajčata) samojízdný
Pluhy oboustranné – 6 radl.
Pluhy oboustranné – 7 radl.
Pluhy oboustranné – 8 radl.
Podmítače nad 3,5 – 5 m
Podmítače nad 5 m
Kombinátory do 6 m
Kombinátory nad 6 m
Universální secí stroje 3 – 6 m
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6 500 000
8 000 000
11 000 000
5 000 000
7 500 000
10 000 000
2 400 000
3 000 000
3 500 000
1 200 000
2 500 000
3 500 000
5 000 000
7 000 000
2 500 000
3 500 000
1 800 000
2 500 000
1 500 000
2 200 000
1 800 000
2 400 000
1 800 000
2 200 000
2 600 000
5 400 000
5 800 000
11 000 000
3 000 000
14 000 000
1 400 000
5 600 000
2 600 000
4 700 000
1 400 000
6 200 000
570 000
750 000
950 000
700 000
1 000 0000
650 000
920 000
500 000

Universální secí stroje nad 6 m
Secí stroje pro přímé setí nad 3 m
Secí kombinace do 3 m (včetně)
Secí kombinace 3 – 4 m
Secí kombinace nad 4 m
Secí kombinace do 6 m
Secí kombinace nad 6 m
Secí stroje pro přesný výsev 6 ř.
Secí stroje pro přesný výsev 8 ř.
Secí stroje pro přesný výsev 12 ř. a více
Separátor hrud a kamene - brambory
Sazeč brambor řemínkový, tažený 2 ř. (včetně
formovače hrůbků)
Rosiče do 2000 l (včetně) – chmel, ovoce
Rosiče do 2000 l – 3000 l (včetně) – chmel, ovoce
Rosiče nad 3000 l - chmel, ovoce
Rosiče tunelové – ovoce, réna vinná
Přívěsy na odvoz chmelové révy
Sklizňové a třídící plošiny na ovoce
Vyorávací nakladače brambor 2ř.
Sklízeče brambor přípojné – 1ř.
Sklízeče brambor přípojné – 2ř.
Sklízeče brambor samojízdné – 2ř.
Linka mobilní třídící na brambory

750 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
600 000
1 000 000
1 000 000
2 340 000
1 950 000

·
002

Nová výstavba, modernizace a rekonstukce
společně využívaných zemědělských staveb
(včetně, technologie, nezbytných manipulačních
ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro
realizaci projektu)

·

600 000
680 000
760 000
960 000
576 000
1 440 000
3 100 000
2 550 000
4 680 000
9 100 000
4 520 000
sklady pro potřeby RV
- max. 8 000 Kč/m3
(limit se nevztahuje
na technologie čištění
technologických vod)
sklady pro potřeby ŽV
- max. 4 000 Kč/m3

Záměr b) Spolupráce v oblasti zpracování zemědělských produktů na zemědělské a
nezemědělské produkty a jejich uvádění na trh
Kód
Popis výdaje
Maximální hodnota některých výdajů
· dopravní prostředek s chladící/mrazící
Společné pořízení strojů,
jednotkou, jehož největší přípustná
technologií a zařízení pro
hmotnost
zpracování zemědělských
- nepřevyšuje 3,5 t – 700 000 Kč
produktů i ostatních produktů
- je v rozmezí 3,5 t – 12 t – 1 500 000 Kč
zemědělského podniku, finální
001
- převyšuje 12 t – 2 000 000 Kč
úpravu, balení, značení
dopravní prostředek, jehož největší
·
výrobků (včetně technologií
přípustná hmotnost
souvisejících
- nepřevyšuje 3,5 t – 500 000 Kč
s dohledatelností), včetně
- je v rozmezí 3,5 t-12 t – 1 000 000 Kč
dopravních prostředků
- převyšuje 12 t – 1 500 000 Kč
Výstavba, modernizace a
· sklady pro potřeby RV - max. 8 000 Kč/m3
rekonstrukce společně
· sklady pro potřeby ŽV –
002
využívaných budov pro
max. 4 000 Kč/m3
potravinářství (včetně
technologie, nezbytných
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manipulačních ploch a
bouracích prací nezbytně
nutných pro realizaci projektu)
Pokud existuje v jiném záměru, či jiné operaci PRV limit na stejný, nebo obdobný stroj,
technologii či zařízení, bude přiměřenost výdaje posuzována podle tohoto limitu.

Záměr c) Spolupráce v odvětví lesnictví
Kód
001

002

Maximální hodnota
některých výdajů
(Kč)
Vypracování lesního hospodářského plánu
Max. 500 Kč/ha sdruženého
pro sdružený lesní majetek
lesního majetku
Společné pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních
porostů včetně následného soustřeďování dříví a zpracování potěžebních
zbytků:
Traktor do 150 kW (včetně) pro práci v lese
4 000 000
Klanicový vyvážecí vlek za traktor, s
3 000 000
s hydraulickým jeřábem s drapákem pro
nakládání dříví
Samochodný naviják
600 000
Lanový naviják pro soustřeďování dříví
800 000
Rampovací radlice/nakládací lopata
450 000
Štěpkovač klestu - nesené zařízení (bez
1 000 000
náprav)
Štěpkovač klestu - tažené zařízení (s
2 000 000
nápravami)
Štípací a kráticí stroje na palivové dřevo 500 000
nesené zařízení (bez náprav)
Štípací a kráticí stroje na palivové dřevo 1 000 000
tažené zařízení (s nápravami)
Zatloukač/zatlačovač/zapichovač kůlů a
320 000
sloupků
Jednonápravový plošinový traktorový přívěs
300 000
Vícenápravový plošinový traktorový přívěs
500 000
Popis výdaje a technická specifikace
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