Vyřízení dotací z EU
pro zemědělce

6. kolo Programu rozvoje
2014 – 2020
Základní kritéria žadatele
Mladý začínající zemědělec, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel musí být evidován jako zemědělský podnikatel
nejpozději k datu podání Žádosti o dotaci a musí splňovat min. standartní produkci.
Za mladého začínajícího zemědělce se považuje mikro nebo malý podnik1, ve kterém mladý začínající zemědělec začíná působit
jako vedoucí podniku, a který zároveň splňuje následující požadavky:
•
v případě fyzické osoby se jedná o osobu, která:
- dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (resp. nedosáhla věku 41
let),
- dosáhla minimální zemědělské kvalifikace (odpovídající pracovní kvalifikace a schopnosti dle platné Směrnice
Ministerstva zemědělství a Metodického pokynu MZe čj. 41152/08-18000, kde jsou v příloze č. 1 až č. 5 uvedeny
obory vzdělání, které jsou uveřejněny na internetových stránkách SZIF), nebo si ji do 36 měsíců od podpisu Dohody o
poskytnutí dotace doplní,
- není evidována déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci v Evidenci zemědělského podnikatele, a zároveň
- datum zahájení není starší 24 měsíců od data podání Žádosti o dotaci (datum zahájení zemědělské výroby je
uvedeno v Osvědčení o zápisu Evidence zemědělského podnikatele. Pokud není uvedeno, považuje se za zahájení
datum vystavení Osvědčení o zápisu do Evidence zemědělského podnikatele),
- mohla plnit funkci statutárního orgánu právnické osoby provozující zemědělskou výrobu a/nebo se mohla podílet na
základním kapitálu ze 100 %, a to pouze v období 24 měsíců bezprostředně před datem podání Žádosti o dotaci (k datu
podání Žádosti o dotaci musí tuto funkci / podílení se na kapitálu ukončit),
- nebyla v předchozích letech evidována jako samostatně hospodařící rolník.
•

v případě právnické osoby se jedná o subjekt, který je řízen fyzickou osobou, která:
- dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (resp. nedosáhla věku 41
let),
- dosáhla minimální zemědělské kvalifikace (odpovídající pracovní kvalifikace a schopnosti dle platné Směrnice
Ministerstva zemědělství a Metodického pokynu MZe čj. 41152/08-18000, kde jsou v příloze č. 1 až č. 5 uvedeny obory
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vzdělání, které jsou uveřejněny na internetových stránkách SZIF), nebo si ji do 36 měsíců od podpisu Dohody o
poskytnutí dotace doplní,
- poprvé v této právnické osobě plní funkci statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu ze 100 %3,
- je oprávněna za právnickou osobu jednat samostatně,
- v minulosti mohla plnit funkci statutárního orgánu a/nebo se mohla podílet na základním kapitálu ze 100 % pouze v
období 24 měsíců bezprostředně před datem podání Žádosti o dotaci a zároveň
- v období 24 měsíců bezprostředně před podáním Žádosti o dotaci mohla plnit funkci statutárního orgánu a/nebo se
mohla podílet na základním kapitálu ze 100 % jiné právnické osoby provozující zemědělskou výrobu či být v tomto
období evidována v Evidenci zemědělského podnikatele jako fyzická osoba,
- nebyla v předchozích letech evidována jako samostatně hospodařící rolník.
Fyzická osoba může plnit funkci statutárního orgánu a/nebo se podílet na základním kapitálu ze 100 % pouze v jedné právnické
osobě provozující zemědělskou výrobu.

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

Výše dotace
Výše dotace:

Dotace činí 45 tis. EUR, tj. cca 1 200 000 Kč a bude poskytnuta ve třech splátkách.

Výše jednotlivých splátek: - první splátky činí 50 % dotace a je vyplacena po schválení podnikatelského záměru a podpisu
Dohody o poskytnutí dotace.
- druhá splátka činí 45 % dotace a je vyplacena po uplynutí druhého roku realizace podnikatelského
plánu, tj. po uplynutí 24 měsíců po podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
- třetí splátky ve výši 5 % dotace je podmíněno řádným provedením podnikatelského plánu

Na co je možné žádat o dotaci
– výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat,
ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní),
– výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci včetně investic
do sadů a chmelnic,
– výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí včetně protikroupových systémů v Nových výsadbách révy vinné,
– výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů v Opětovných výsadbách révy vinné,
– mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu,
– úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby (výrobní proces se musí týkat zpracování surovin uvedených v příloze
I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní produkt musí být v této příloze uveden) včetně uvádění těchto produktů na trh,
– nákup zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy),
– nákup hospodářských zvířat9 (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní),
– nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku,
– nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku.

Manželé nebo registrovaní partneři mohou podporu z operace 6.1.1 obdržet pouze jednou, i když provozují dva
samostatné podniky.

Z celkové částky dotace může být:
▪
na pořízení mobilních strojů sloužících pro zemědělskou prvovýrobu určeno maximálně 45 %.
▪
nákup nemovitostí určeno maximálně 45 %
▪
na nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku určeno maximálně 10 %
▪
na nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku určeno maximálně 10 %
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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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