
 
Přehled programů podpor 

PGRLF, a.s.  
 

    Skalský dvůr  3. listopadu 2015  

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.  



 

 

Subvence části úroků z komerčních úvěrů 

 

Programy podpory:   

 

•         Zemědělec  
•         Podpora nákupu zemědělské půdy  
•         Podpora nákup techniky pro hospodaření v lesích 

•         Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující 
  provozovny 

•         Podpora nákupu techniky pro školkařské provozovny 

•         Zpracovatel  
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Program podpory Zemědělec  2015 

 

 • investice na nákup zemědělské techniky  
 celkový objem úvěrových prostředků jednoho žadatele, na které 
 bude poskytnuta podpora, nesmí překročit částku 10 mil. Kč/rok  - 
 doba splatnosti  úvěru 8 let  

 

• investice na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku v 
zemědělských podnicích, které souvisejí se zemědělskou prvovýrobou  

 celkový objem úvěrových prostředků jednoho žadatele, na které 
 bude poskytnuta podpora nesmí překročit částku 50 mil. Kč/rok  - 
 doba splatnosti  úvěru  20 let  

 

• investice na nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení genetické 
hodnoty stáda   

 celkový objem úvěrových prostředků jednoho žadatele, na které 
 bude poskytnuta podpora nesmí překročit částku 5 mil. Kč/rok  - 
 doba splatnosti  úvěru  4 roky  
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             Program  podpory nákupu nestátní 
zemědělské půdy  

 

 

• program v režimu de minimis – výše podpory až 15 tis. EUR pro jeden 
podnik za tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období     
 

• příjemce podpory je zemědělský prvovýrobce, který spadá do 
kategorie malých či středních podniků (MSP) 

 

• příjemce podpory je zavázán na nakoupené půdě hospodařit a 
dosahovat  25% příjmů ze zemědělské výroby 
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Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích   

• program v režimu de minimis – výše podpory až 200 tis. EUR pro jeden 
podnik za tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období 

• podpora ve formě dotace části úroků z úvěrů  

• příjemce podpory:  

a) podnikatel, který se zabývá činností v oblasti lesního hospodářství či 
těžby dřeva, dosahuje stanovené hranice příjmů z lesnické činnosti (min. 
50%) a je zařazen do kategorie MSP 

b) podnikatel nebo obec či dobrovolný svaz obcí (právnické osoby založené 
obcí či příspěvkové organizace obcí), který je vlastníkem, nájemcem či 
vypůjčitelem lesa hospodařícím dle lesního hospodářského plánu 

 

• předmětem podpory je vymezená technika pro hospodaření v lesích 
(lesnické traktory, harvestory, nakladače, navijáky …) 
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  Podpora nákupu techniky a technologií pro 

dřevozpracující provozovny   

• program v režimu de minimis – výše podpory až 200 tis. EUR pro jeden 
podnik za tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období   

• podpora ve formě dotace části úroků z úvěrů 

 

• příjemce podpory:  
 

a) podnikatel, který se zabývá zpracováním dřeva (pilařskou výrobou, 
impregnací dřeva, výrobou dýh..) a je řazen do kategorie MSP 

b) obec, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace obce nebo právnická 
osoba, jejichž je obec zakladatelem a zároveň se zabývají zpracováním dřeva 

 

• předmětem podpory je technika či technologie pro dřevozpracující 
provozovny, které umožní zpracování dřeva a dřevního odpadu (vybavení 
pilnic, sušení řeziva, výroby dýh a překližek…) 
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Podpora školkařských provozoven na pozemcích 
určených k plnění funkce lesa 

 

• program v režimu de minimis – výše podpory až 200 tis. EUR pro jeden 
podnik za tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období 

• podpora ve formě dotace části úroků z úvěru   
 

• příjemce podpory:  
podnikatel, který je veden v evidenci dodavatelů reprodukčního materiálu a je 
řazen do kategorie MSP,  a to za předpokladu, že školkařská provozovna a 
činnost spojená s pěstováním reprodukčního materiálu je realizována na 
pozemcích určených k plnění funkce lesa 

 

• předmětem podpory je strojní zařízení a mechanizační prostředky (stroje 
pro přípravu půdy a pro školkařskou výrobu, závlahové systémy, dočasná 
úložiště sadebního materiálu …) 
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Zpracovatel 

• program v režimu de minimis – výše podpory až 200 tis. EUR pro jeden 
podnik za tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období  

• podpora ve formě dotace části úroků z úvěru 

• příjemce podpory:  

podnikatel, který se zabývá zpracováním zemědělských produktů a dosahuje  
příjmů ze zpracování zemědělských produktů ve výši nejméně 50%  

 

• předmětem podpory jsou investice na pořízení investičního majetku, 
který souvisí se zpracováním zemědělských produktů (výstavba, pořízení 
nebo vylepšení nemovitého majetku ve zpracovatelských závodech, nákup 
technologií…) 
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Přímé podpory   
 

a) Podpory pojištění  
 

• Finanční podpora pojištění hospodářských zvířat a plodin  
• Finanční podpora pojištění produkce lesních školek 

• Finanční podpora pojištění lesů  
 

b) Zajištění komerčních úvěrů (garance) poskytovaná PGRLF 

c) Snížení jistiny komerčního úvěru na nákup zemědělské půdy 
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Předmět podpory:  
 

• úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u 
pojištění plodin - pojištění za ztráty způsobené přírodními pohromami, 
nepříznivými klimatickými jevy či škůdci rostlin (podpora v rozmezí od    
10 % do 50 % a v případě speciálních plodin od 25 % do 50 %)  

 

• úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u 
pojištění hospodářských zvířat - pojištění za ztráty způsobené chorobami 
zvířat (podpora v rozmezí od 25 % do 50 %)  

 

       

  

 

 

 
 
 

Program  podpory pojištění hospodářských zvířat a  
plodin  
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Program Finanční podpora pojištění produkce lesních 
školek   

 příjemce podpory:   
• zemědělský podnikatel 
• sjednal pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v 

lesních školkách  

• řazen do kategorie MSP 

 

• předmětem podpory je úhrada části nákladů vynaložených na pojištění 
za ztráty způsobené přírodními pohromami či nepříznivými klimatickými 
jevy  

 

• výše podpory: až 30% uhrazených nákladů na platbu pojistného, max.          
      15 tis. EUR pro jeden podnik za tři po sobě jdoucí 
       jednoletá účetní období  
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 Finanční podpora pojištění lesních porostů 

 
 

• program v režimu de minimis – výše podpory až 200 tis. EUR pro jeden 
podnik za tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období  

• přímá podpora až do výše 30% prokázaných uhrazených nákladů 
vynaložených na platbu pojistného lesních porostů 

 

• příjemce podpory:  

 podnikatel, obec, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace obce 
nebo právnická osoba, jejíž je obec zakladatelem 

 vlastník, nájemce nebo vypůjčitel lesa 

 sjednal smluvní pojištění lesních porostů proti požárům a/nebo dalším 
abiotickým činitelům a uhradil pojistné min. 1000,- Kč 
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Podpora nákupu půdy – snížení  jistiny úvěru 

 
 

• poskytnutí finančních prostředků na snížení jistiny úvěru poskytnutých 
komerčními subjekty na nákup nestátní zemědělské půdy 

 
 

• příjemce podpory:  
 zemědělský podnikatel a zároveň prvovýrobce 

 musí splňovat podmínky režimu de minimis (max. 15.000 EUR) 

 příjemce podpory je zavázán na nakoupené půdě hospodařit a dosahovat  25% 
příjmů ze zemědělské výroby 
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 Zajištění úvěrů 

 • podpora ve formě ručení za úvěry poskytované komerčními subjekty 

• poskytnutí podpory na výši ceny za ručení v režimu de minimis 

• Ručení za investiční úvěry podnikatelů, – působící v zemědělství, 
lesnictví či zpracování zemědělských produktů nebo dřeva 

• Ručení za úvěry na financování informačních a propagačních opatření 
na podporu zemědělských a potravinářských produktů  

• ručení trvá po dobu max. 5 let a je možné o něj žádat opakovaně 

 

• zajištění na max. 70% (80% - propagace) nesplacené jistiny úvěru 

– až 5 mil. na pořízení investičního majetku u začínajících podnikatelů 

– až 10 mil. na pořízení investičního majetku souvisejícího se 
zemědělskou prvovýrobou 

– až 50 mil. na pořízení investičního majetku, který souvisí se 
zpracováním zemědělských produktů, lesním hospodářstvím nebo 
zpracováním dřeva nebo na projekty Informačních a propagačních 
opatření 
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Podpory ve formě úročených úvěrů poskytovaných 
PGRLF   

 

Programy podpory:   

 

• Úvěry na nákup nestátní zemědělské půdy  
• Sociální zemědělství  
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Úvěry na nákup půdy 

 • poskytování úročených úvěrů na nákup nestátní zemědělské půdy 

• úvěr max. 5 mil. Kč/žadatele/kolo příjmu žádostí 
• max. doba splatnosti 20 let  

• na základě žádosti může být jistina úvěru jednorázově snížena (podpora 
v režimu de minimis pro zemědělské prvovýrobce - max. 15 000 EUR) 

 

• příjemce podpory:  
 zemědělský podnikatel a zároveň zemědělský prvovýrobce 

 není podnikem v obtížích 

 pro snížení jistiny úvěru musí splňovat podmínky režimu de minimis  

 závazek na nakoupené půdě hospodařit a dosahovat  25% příjmů ze 
zemědělské výroby 
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Sociální zemědělství 

 
• cílem je vytvoření předpokladů pro zajištění a rozvoj zaměstnávání 

pracovníků se zdravotním postižením zemědělskými podnikateli  

• podpora ve formě poskytnutí úročených úvěrů: 

 

a) investiční – na investice v podnicích zemědělských podnikatelů, kteří        
zaměstnávají nebo budou zaměstnávat pracovníky se zdravotním  
postižením (max. 5 mil. Kč (max. 500 tis. Kč/pracovníka) max. doba 
splatnosti 10 let) 

b) provozní – na zajištění provozního financování zemědělských 
podnikatelů, kteří zaměstnávají nebo budou zaměstnávat pracovníky se 
zdravotním postižením (max. 1 mil. Kč (max. 120 tis. Kč/pracovníka) max. 
doba splatnosti 1 rok) 

• na základě žádosti může být jistina úvěru jednorázově snížena (podpora 
v režimu de minimis pro zemědělské prvovýrobce - max. 15 000 EUR) 
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Fond  těžko pojistitelných rizik – základní teze  

 
• režim podpory za ztráty způsobené těžko pojistitelnými riziky: 
•  zemědělské sucho  
•  nadměrné srážky v období sklizně  
(má za následek více než 30% snížení produkce komodity zemědělského 
podnikatele za daný rok ve srovnání s průměrnou roční produkcí za období 
předcházejících pěti let) 
 
• Financování: a) stát  

      b) zemědělský podnikatel – účastník systému  
 

150 Kč/ha orné půdy, chmelnic, zeleniny se závlahovým systémem, pícnin, luskovin/rok 
+ 20 Kč/ha trvalého travního porostu, sadů/rok + 550 Kč/ha vinic, zeleniny bez 
závlahového systému/rok + 2400 Kč/ha respektive 650 Kč/ha rostliny pěstované ve 
školkách, které nejsou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Příspěvek se 
počítá vždy z veškeré, zemědělským podnikatelem obdělávané půdy.  
 
• zachování stávajícího režimu podpory PGRLF – Finanční podpora pojištění  – 

podpora pouze účastníkům Fondu těžko pojistitelných rizik.  
• podpora ve výši až  80 % ušlého příjmu, v důsledku zničení komodity 

nepříznivým klimatickým jevem.  
 
 



        

Děkuji za pozornost. 

 

 
      

 

  

 

Ondřej Mareček 

tel.: 225 989 482, e - mail: marecek@pgrlf.cz; www.pgrlf.cz. 
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