INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
KDO může žádat?

Zemědělský podnikatel, fyzická i právnická osoba, který své podnikatelské
činnosti rozšíří do oboru zpracovatelského průmyslu, stavebnictví,
velkoobchodu a maloobchodu a výzkumu a vývoje.
Zemědělský podnikatel je evidován v Evidenci zemědělského podnikatele
min. po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci

KOLIK můžu získat?

45 % způsobilých výdajů pro malé podniky (podniky, které zaměstnávají
méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy
nepřesahuje 10 milionů EUR – posuzováno včetně propojených podniků).
35 % způsobilých výdajů pro střední podniky (podniky, které zaměstnávají
méně než 250 osob a jejich roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo
jejich bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR – posuzováno
včetně propojených podniků).
25 % způsobilých výdajů pro velké podniky

CO si můžu pořídit?
Záměr a), b) Investice do nezemědělských činností
 Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro
nezemědělskou činnost (teleskopický manipulátor, nakladač, smykem
řízený nakladač).
 Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová
výstavba provozovny, nákup nemovitostí.
 Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na
výstavbu odstavných stání).
 Nákup nábytku a IT vybavení v souvislosti s projektem.
Záměr c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv


nová výstavba nebo stavební obnova, modernizace, statické zabezpečení
či přestavba provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv včetně
nezbytného zázemí pro zaměstnance (stavební materiál, stavební práce,
bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve
vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb) včetně
příslušných technologií (technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění
biomasy, technologie dezintegrace biomasy, technologie sušení biomasy,
technologie mixování a úpravy biomasy, technologie lisování, technologie
úpravy a expedice produktu, elektroinstalace, řízení provozu včetně
nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem hardware,
software),






doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchu v areálu zařízení,
úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy),
pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro
nezemědělskou činnost v souvislosti s projektem, tj. manipulátor,
vysokozdvižný vozík (stroje, které mají v technickém průkazu uvedeno „T“
nejsou způsobilé),
montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu
způsobilého k užívání.

KDY můžu žádat?

Termín příjmu žádostí 3.  23. dubna 2018

PRŮBĚH realizace

Náklady jsou způsobilé až po odevzdání žádosti o dotaci (kupní smlouva na

projektu?

techniku může být podepsána až po zrealizovaném výběrovém řízení). Dotace
je vyplacena zpětně, po nákupu a úhradě investice.

DALŠÍ podmínky:

Realizace v celé ČR mimo Praha, Brno, Ostrava, Liberec, Plzeň.
Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru
k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří
v lese s minimální výměrou 10 ha.

Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (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 činnosti v oblasti výroby tvarovaných biopaliv, tříd 11.01 Destilace,
rektifikace a míchání lihovin, 12.00 Výroba tabákových výrobků, 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),
M 72 Výzkum a vývoj.

CO JE TEDY POTŘEBA UDĚLAT NEJDŘÍVE?
Obraťte se na Afinance s dotazy ohledně dotační problematiky a financování dotované techniky.
dotace@a-finance.cz
www.a-finance.cz

