INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
KDO může žádat?

Fyzická nebo právnická osoba podnikající v zemědělské výrobě
Skupina zemědělců, jejímiž členy jsou výhradně zemědělští prvovýrobci
a předmětem její činností je poskytovat práce, výkony nebo služby, které
souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých
se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě
Mladý začínající zemědělec (18-40 let) – fyzická nebo právnická osoba

KOLIK můžu získat?

Míra podpory maximálně celkem 60 % způsobilých výdajů


Základní sazba 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace



Navýšení o 10 % pro mladé začínající zemědělce (max. 5 let po zahájení)



Navýšení o 10 % pro oblasti čelící přírodním a jiným zvláštním omezením
znevýhodněním (LFA oblasti)



Stavby a technologie v ŽV, RV a školkařskou výrobu



Peletárny pro přímou spotřebu v zemědělském podniku



Nákup nemovitostí max. do částky odpovídající 10 %



Nádrže na zadržení srážkových vod ze střech (nové stavby
i rekonstrukce) o min. kapacitě 6 000 l vč. okapových systémů na svod ze
střech do nádrže



Nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu – příloha č.
3 pravidel



Nákup běžných zemědělských strojů, mobilní oplocení, obecné náklady
s přípravou a realizací projektu (pouze u projektů do 1 000 000 Kč, ze
kterých je stanovena dotace a zároveň žadatel hospodaří na maximálně
150 ha)

CO si můžu pořídit?

KDY můžu žádat?

Termín příjmu žádostí 9. – 30. října 2018 do 18 hodin

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 Prahu.



Preferenční kritéria: minimálně 20 bodů.



Nutné posouzení a splnění podmínky finančního zdraví, kde způsobilé
výdaje přesahují 1 000 000 Kč.

ZÁMĚRY:
Záměr a)

projekty do 1 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří
na maximálně 150 ha – Živočišná výroba

Záměr b)

projekty do 1 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří
na maximálně 150 ha – Rostlinná výroba

Záměr c)

projekty do 5 000 000 Kč včetně – Skot

Záměr d)

projekty do 5 000 000 Kč včetně – Prasata

Záměr e)

projekty do 5 000 000 Kč včetně – Drůbež

Záměr f)

projekty do 5 000 000 Kč včetně – Ostatní (ovce, kozy, koně,
králíci)

Záměr g)

projekty do 5 000 000 Kč včetně – Rostlinná výroba

Záměr h)

projekty nad 5 000 000 Kč do 75 000 000 Kč – Skot

Záměr i)

projekty nad 5 000 000 Kč do 75 000 000 Kč – Prasata

Záměr j)

projekty nad 5 000 000 Kč do 75 000 000 Kč – Drůbež

Záměr k)

projekty nad 5 000 000 Kč do 75 000 000 Kč – Ostatní (ovce,
kozy, koně, králíci)

Záměr l)

projekty nad 5 000 000 Kč do 75 000 000 Kč – Rostlinná
výroba

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

