Vyřízení dotací z EU
pro zemědělce

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

Zemědělský podnikatel, tj. 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. Příjmy ze zemědělské prvovýroby musí
dosahovat alespoň částky 118 800,- Kč.

Příjem žádostí o dotaci: 3.4. – 23.4.2018 (do 13:00 hod)

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 činí minimálně 200.000 Kč (včetně) a maximálně 10.00.000
Kč (včetně).
U projektů nad 1.000.000,- 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. 1.000.000,- Kč způsobilých výdajů.

Miroslav Prášek

Administrativa spojená se
zpracováním žádostí o dotaci

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství
dotacím

+420
Hrubá Vrbka 16, 696 73
info@chytre-dotace.com

605 575 865

WWW.CHYTRE-DOTACE.COM

Na co je možné žádat o dotaci
V rámci investice musí být projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZNACE):
•
Sekce I, Ubytování, stravování a pohostinství: (CZ-NACE 55.10) hotely, (CZ-NACE 56.10) činnosti restaurací,
restaurací s rychlým občerstvením nebo bufetů, (CZ-NACE 56.30) činnosti barů, hospod, nápojových barů, pivnic
kaváren ovocných barů
•

Sekce R, Kulturní, zábavní a rekreační činnosti: (CZ-NACE 93) Sportovní, zábavní a rekreační činnosti (s výjimkou
činnosti provozování herních automatů, pořádání ohňostrojů a show rekreační povahy)

V rámci způsobilých výdajů lze žádat:
•

stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího
zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné
zázemí – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura včetně přípojek, technická
zařízení staveb

•

doplňující výdaje2 jako součást projektu - úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání,
nákup a výsadba doprovodné zeleně, oplocení

•

náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m3

•

nákup zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších

•

nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)

•

nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, za
předem stanovených podmínek

Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací zařízení (CZ-NACE 56.10), bar, hospoda, nápojový bar, pivnice,
kavárna, ovocný bar (CZ-NACE 56.30). Stravovací zařízení může být budováno pouze jako součást ubytovacího
zařízení/areálu ubytovacího zařízení se stabilními lůžky a musí být společně s náklady na ubytovací zařízení
předmětem jednoho projektu.
V případě podpory na rozšíření 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.

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 Vašeho projektu,
a to 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.
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O nás
Zabývám se dotačním poradenstvím a komplexním zpracováním dotací z programů vyhlašovaných v ČR. Snažím se klientům poskytnout
nejen cenné rady 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 patřičným 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.
Máte dotačního poradce, ale nejste s ním spokojeni? Chcete žádat o dotace, ale nemáte dostatek informací? Chcete pořídit nové stroje,
postavit nebo zrekonstruovat stáje, nakoupit nářadí, technologii, nebo něco specifického pro váš podnik? Nebojte se nás kontaktovat.
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