Vyřízení dotací z EU
pro zemědělce

13. kolo Programu rozvoje
2014 – 2020
Základní kritéria žadatele
•

Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici zemědělského podnikatele podle §
2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a je minimálně po dobu 2 let před podáním
Žádosti o dotaci evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.

Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední uzavřené účetní
(zdaňovací) období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha.

Příjem Žádostí o dotaci: 5.10. – 26.10.2021

Výše dotace
Výše dotace:

25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké podniky,
35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky,
45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé podniky.

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace na jeden projekt, musí činit minimálně 200.000,- Kč a maximálně 10.000.000 Kč.
Podpora v operaci se nově poskytuje v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.
U projektů nad 2.000.000,- Kč žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví, tzn. doložit za poslední 3 účetně uzavřené
období účetní informace o podniku. V případě, že žadatel o dotaci tuto podmínku nesplňuje nebo ji nedokáže splnit,
může žádat o částku max. 2.000.000,- Kč způsobilých výdajů.
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Na co je možné žádat o dotaci
V rámci investice záměru a) nezemědělských činností je možné žádat o dotace na nezemědělské činnosti zaměřené 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) nařízení Komise (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) s výjimkou výzkumu a vývoje v oblasti zemědělských věd

V rámci způsobilých výdajů lze žádat:
•

•
•
•
•
•

stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny (včetně nezbytného
zázemí pro zaměstnance) – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické
infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb
doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, náklady na
výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení v souvislosti s projektem
pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení sloužícího pro založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti
montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání
nákup základního nábytku v souvislosti s projektem
nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)

V rámci investice záměru c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv je možné žádat na:
➢

Výdaje na technologie:
- technologie na výrobu tvarovaných biopaliv (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), technologie řízení provozu včetně nákupu nezbytné
výpočetní techniky v souvislosti s projektem – hardware, software
- montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání

➢

Ostatní výdaje:
- nová výstavba či stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) 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),
- 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

Další podmínky:
➢

➢

➢

Dotaci lze poskytnout pouze na počáteční investici. Počáteční investicí se rozumí investice do hmotného a nehmotného
majetku za účelem:
- založení nové provozovny,
- rozšíření kapacity stávající provozovny,
- rozšíření sortimentu stávající provozovny
- zásadní změna celkového výrobního postupu stávající provozovny
V případě uvádění produktů na trh, jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování
EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty
neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). Bude tedy možné podpořit maloobchod se smíšeným zbožím, ve
kterém jsou prodávány jak produkty uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU, tak produkty zde neuvedené
Projekt se netýká zpracování ryb a jejich uvádění na trh
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➢

➢
➢

V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé výdaje o nejméně 200 %
vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v uzavřeném účetním/daňovém období
předcházejícím podání Žádosti o dotaci; C. Účetní hodnotou se rozumí zůstatková hodnota majetku po účetních
odpisech (v případě, že žadatel vede účetnictví/daňových odpisech (v případě, že žadatel vede daňovou evidenci).
Znovupoužitý majetek je stávající dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek příjemce podpory, který bude využit v rámci
projektu. Patří sem pozemky, budovy, stroje a zařízení, skladovací plochy, resp. ta jejich část, která bude pro projekt
využívána. Při stanovení hodnoty znovupoužitého majetku se bere v úvahu, nakolik bude při investici využíván, (např.
pro nově zavedené výrobky bude využito cca 30 % plochy skladu. Do výpočtu se tedy zahrne 30 % účetní hodnoty
skladovacích prostor)
Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace
Dotaci nelze poskytnout na: nákup silničních vozidel (tj. vozidel, které jsou vyrobeny za účelem provozu na pozemních
komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí dle zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích) a zemědělských a lesnických strojů (tj. strojů označených zejména kategorií T – traktory
zemědělské nebo lesnické a kategorií OT – přípojná vozidla traktorů), nákup zvířat, fotovoltaické panely sloužící pouze
pro výrobu elektrické energie k dodávkám do veřejné sítě, závlahové systémy

Další postup pro získání dotace
Máte podnikatelský záměr či inovativní myšlenku?
Pátráte po možnostech financování a chcete Vaše plány zrealizovat pomocí dotací (veřejné podpory)?
Nevíte si rady při výběru vhodného dotačního titulu?
Vrtá Vám hlavou správné vyplnění Žádosti o dotaci, popřípadě další část dotačního managementu?
S našimi zkušenostmi dáme Vašemu podnikatelskému záměru „hlavu a patu“. Pomůžeme Vám s administrací projektu od A do
Z. Pokud máte zájem, stačí nás jednoduše kontaktovat. Nečekejte zázraky, ale lety prověřené zkušenosti, dotační vedení a férové
jednání.
Motto: "I váš záměr může mít šanci na úspěch, jen je potřeba svěřit ho do rukou zkušených lidí, kteří udělají vše pro
jeho úspěch"
Konzultace pro naše klienty poskytujeme ZDARMA po celou dobu realizace projektu.

O nás
Zabýváme se dotačním poradenstvím a komplexním zpracováním dotací z programů vyhlašovaných v České republice.
Svým klientům se snažíme poskytnout cenné rady nejen při konzultacích jejich žádostí, ale i po celou dobu trvání vázanosti
projektu. Ve svém týmu máme člověka, který působil přes 6 let na pozici kontrolor dotačních projektů. Tyto zkušenosti „z druhé
strany“ se snažíme dále využívat pro Vaše projekty. Můžeme tak objektivně posoudit Váš podnikatelský záměr a jeho soulad
s dotačním programem, výzvou či jinou formou veřejné podpory. Nepatříme k poradenským společnostem, které chtějí
dosáhnout rychlého zisku na úkor kvality odvedené práce. Své klienty si dlouhodobě udržujeme a chceme, aby byli s naší prací
spokojeni. Naším cílem je především spokojený klient, který dokáže ocenit profesionálně odvedenou práci.
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