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Vážený pane, vážená paní,
dovolte, abych Vás tímto informoval o možnosti získání dotací ve 2. kole Programu rozvoje venkova,
které se uskuteční v květnu 2016..
V termínu květen 2016 budou vypsány dotační možnosti pro zemědělské podnikatele:
 Zahájení činnosti mladých zemědělců
- činnost spojená se zahájením zemědělské činnosti
(nákup pozemků, staveb, rekonstrukce či nová výstavba stájí, skladů sena, slámy, nákup
základního stáda, nákup technologického vybavení pro dojírny, atd).
- Žadatelem je mladý začínající zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování
Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 41 let
- zahajuje zemědělskou činnost poprvé
- Dotace činí 45 tis. EUR a bude poskytnuta ve třech splátkách (50% po schválení
podnikatelského plánu, 45% po uplynutí druhého roku realizace podnikatelského plánu,
5% podmíněno řádným provedením podnikatelského plánu

 Investice do nezemědělských činností
- činnost, která nespadá do tzv. zemědělské činnosti (opravárenské dílny, sklady pro
náhradní díly, garáže pro techniku, atd. Dá se tady zahrnout vše, co dříve byla tzv.
„přidružená výroba“).
- podporovány vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE).
Zejména se jedná o některé činnosti z třídy „C“ Zpracovatelský průmysl, „F“ Stavebnictví
a „G“ Velkoobchod a maloobchod

 Podpora agroturistiky
- na stavební obnovu či novou výstavbu malokapacitního ubytovacího zařízení (o
kapacitě nejméně 6 lůžek a nejvýše 40 lůžek) včetně stravovacího zařízení a dalších
budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí, dále na
nákup zařízení a vybavení pro výše uvedené včetně nezbytné výpočetní techniky.

 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
- investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů. Podporována je nová výstavba nebo
modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv. Podporu lze poskytnout pouze na
počáteční investic
- Hlavní podmínkou je, že většina (více než 50%) vyrobeného paliva žadatelem musí sloužit
k prodeji nebo být využita pro nezemědělskou činnost
- žadatel musí vykazovat minimálně 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k
celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo chovat minimálně 0,3 VDJ na
1 ha obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodařit v lese s minimální výměrou 3 ha.
Míra podpory na projekt je 25 % pro velké, 35 % pro střední a 45 % pro malé podniky

 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
- budou podporovány projekty zaměřené na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě
- Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným
subjektem nebo žadatelem, který má k vývoji inovace prokazatelně dostatečné zdroje v
podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů
- Žadatelem může být uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt je
zemědělský podnikatel, který podniká v zemědělské prvovýrobě, a minimálně jeden subjekt
je výzkumnou institucí nebo zemědělský podnikatel či skupina zemědělců, kdy jsou
zajištěny k vývoji inovace dostatečné zdroje
- Míra podpory činí 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Více informací o jednotlivých opatřeních, najdete na našich internetových stránkách
www.chytre-dotace.com v sekci Dotace pro zemědělce.
Pokud Váš zamýšlený projekt vyžaduje stavební povolení, je třeba již nyní uskutečnit
první kroky k danému projektu.

V případě Vašeho zájmu, nás neváhejte kontaktovat.

