Vyřízení dotací z EU
pro podnikatele

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

Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo
malého podniku.

•

Obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo
souvisejícím odvětví.

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

Výše dotace
Výše dotace:

50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 10.000 Kč (včetně) a maximálně 5.000.000 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.
Podmínka finančního zdraví se nevztahuje na: obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, pobočné spolky,
ústavy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, církevní organizace a náboženské
společnosti, nadace, veřejné VŠ a školní statky/podniky.
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Na co je možné žádat o dotaci
•

stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení manipulačních skladů,
pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva

Stavební úpravy (kód 020) mohou dosáhnout max. 40 % částky způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Způsobilými výdaji nejsou náklady na zateplení stávající budovy, výměnu oken nebo na opravu střechy.
V případě strojního vybavení manipulačních skladů a v případě investic do sušení a impregnace masivního dřeva se
souvisejícími stavebními úpravami dále rozumí i náklady na zpevnění a odvodnění příslušných venkovních ploch
Výdaje, na které může být uplatněna dotace včetně max. limitů pro způsobilé výdaje:
- Technologie pro přejímku kulatiny (do 800 tis. Kč)
- Odkorňovač (do 4 mil. Kč)
- Detektor kovů (do 1 mil. Kč)
- Kruhový reduktor kořenových náběhů (do 2,5 mil. Kč)
- Dopravník:

- dopravníky kulatiny (před pilou): do 50 000 Kč/m
- dopravníky řeziva (za pilou): do 15 000 Kč/m

- Stroje a zařízení pro oddělování a dávkování kulatiny (do 5 mil. Kč)
- Technologie pro předznačení řezné spáry (do 900 tis. Kč)
- Rámová pila (do 3,5 mil. Kč)
- Kmenová pásová pila:

- svislé pily: do 5 mil. Kč
- vodorovné pily: do 800 tis. Kč

- Kotoučová pila na podélné rozřezávání (omítací pila, rozmítací pila) – do 3 mil. Kč
- Kotoučová nebo řetězová pila na příčné rozřezávání (zkracovací pila, kapovací pila):
- na kulatinu nebo prizmy: do 1,3 mil. Kč
- na řezivo: do 300 tis. Kč
- Technologie pro údržbu pilových nástrojů (do 1 mil. Kč)
- Technologie pro dopravu třísek a pilin z pilnice (do 1,6 mil. Kč)
- Technologie pro sekání pilařského odpadu na štěpky (do 700 tis. Kč)
- Stroje a zařízení pro třídění a ukládání řeziva (do 3 mil. Kč)
- Sušárna řeziva:

- sušárna s kapacitou (projektovaným objemem jedné dávky řeziva) do 10 m3 (včetně) - do 1,2 mil. Kč
- sušárna s kapacitou (projektovaným objemem jedné dávky řeziva) nad 10 do 40 m3: do 1,9 mil. Kč
- sušárna s kapacitou (projektovaným objemem jedné dávky řeziva) nad 40 m 3: do 2,2 mil. Kč

- Impregnační vana (do 500 tis. Kč)
- Impregnační kotel – „autokláv“ (do 1,8 mil. Kč)
- Stroje pro třídění, překládání a rozvážení kulatiny na skladu dřeva:
- kolejový vozík s hydraulickým jeřábem s drapákem: do 5 mil. Kč
- stacionární hydraulický jeřáb s drapákem: do 4 mil. Kč
- portálový kolejový jeřáb: do 5 mil. Kč
•

mokré sklady dříví

Mokrými sklady dříví se rozumí sklady určené pro ochranu dříví postřikováním vodou. Způsobilými výdaji jsou náklady na zdroj
vody (vrt, studna nebo napojení na vodovodní řad), zdroj elektrické energie (elektrocentrála) nebo přívod elektrické energie,
techniku pro čerpání, cirkulaci nebo čištění vody, rozvody vody, vlastní postřikovací zařízení, řídicí systém, na zpevnění a
odvodnění plochy skladu a na dopravní zpřístupnění skladu. Náklady na uvedená zařízení jsou způsobilými výdaji jen v případě,
že žadatel již je vlastníkem, nájemcem nebo vypůjčitelem příslušné skladovací plochy nebo náklady na realizaci skladovací
plochy zahrnuje do stejného projektu (náklady na zdroj vody jsou dále způsobilé jen v případě, že žadatel do stejného projektu
zahrnuje i náklady na technologie pro mokrý sklad dříví. Stavební výdaje na mokrý sklad dříví jsou způsobilými výdaji jen v
případě, že žadatel do stejného projektu zahrnuje i náklady na technologie pro mokrý sklad nebo na její dopravní zpřístupnění.
- Stavební výdaje na mokrý sklad dříví
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•

stavební výdaje na zřízení nebo úpravu zdroje vody a na čerpání a přívod vody

•

stavební výdaje na přívod a rozvod elektrické energie

•

stavební výdaje na dopravní zpřístupnění mokrého skladu dříví

•

stavební výdaje na zpevnění a odvodnění plochy mokrého skladu dříví

•

stavební výdaje na úpravu, čištění a odvedení použité vody

- Elektrocentrála pro mokrý sklad dříví (do 200 tis. Kč)
- Technologie pro mokrý sklad dříví (do 100 Kč/m2 plochy skladu)

•

nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, za
podmínky, že:
- existuje přímá vazba mezi nákupem pozemku a předmětem projektu,
- dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se takto nakoupený pozemek stane po
uskutečnění tohoto nákupu výlučným vlastnictvím žadatele/příjemce dotace,
- pozemek bude oceněn znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci)
vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, způsobilým výdajem,
ze kterého je stanovena dotace, je pořizovací cena maximálně však do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem,
- žadatel/příjemce dotace není akcionářem, společníkem, členem, členem orgánu právnické osoby, která je
prodávajícím, ani není manželkou/manželem či není v přímém příbuzenském vztahu ve smyslu § 772 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k fyzické osobě, která je prodávajícím,
- příjemce dotace musí být vlastníkem pozemku nejpozději k datu podání Žádosti o platbu

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.

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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