Centrum dotačního poradenství ČSOB Leasing

Dotační list: Program rozvoje venkova, 6. kolo
Jarní kolo, příjem žádostí 3. 4. - 23. 4. 2018
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
Příjemce: Zemědělský podnikatel 18 - 40 let, max. 24 měs. v EZP (u práv. os. jde o jediného jednatele a
společníka), zároveň musí splňovat tzv. minimální standardní produkci - disponovat urč. počtem ha půdy či VDJ
Výše podpory: 45.000 EUR (z toho 50 % po schválení, 45 % po žádosti o platbu po 2 letech, 5 % po 4 letech
plánu)
Alokace: 360 000 000 Kč
Vybrané podporované aktivity - výdaje (v podnikatelském plánu na 4 roky):
 Stavební náklady - nová budova, rekonstrukce
 Pořízení strojů a technologií, vybavení
 Nákup pozemků a budov, rozšíření výroby (nákup zvířat, sadby + osiva, krmiv + hnojiv); nákup
nemovitosti (půdy) je možný i od rodinných příslušníků
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
Příjemce: Zemědělský podnikatel podnikající v ČR mimo hl. město Prahu, Plzeň, Liberec, Brno a Ostravu,
v EZP min. 2 roky před podáním žádosti, s min. 30 % tržeb ze zem. prvovýroby (min. 118 800,- Kč) za poslední
uzavřené účetní období nebo hospodařící v lese s min. výměrou 10 ha
 Oborové omezení: pro zpracovatelský průmysl, maloobchod, servisy, stavebnictví
 Výše podpory: 45 % malý / 35 % střední / 25% velký podnik; dotace na projekt v rozmezí: 200 tis. - 10
mil. Kč
Alokace: 330 000 000 Kč
Vybrané podporované aktivity - výdaje:
 Stavební náklady - nová budova, rekonstrukce, přestavba
 Pořízení strojů a technologií, vybavení vč. nábytku a IT pro nezemědělskou činnost
 Nákup pozemků a budov (do 10 % způsobilých výdajů projektu)
 Nově - technologie na výrobu tvarovaných biopaliv
6.4.2 Podpora Agroturistiky
Příjemce: Zemědělský podnikatel podnikající v ČR mimo hl. město Prahu, Plzeň, Liberec, Brno a Ostravu,
v EZP min. 2 roky před podáním žádosti, s min. 30 % tržeb ze zem. prvovýroby (min. 118 800,- Kč) za poslední
účetní období nebo hospodařící v lese s min. výměrou 10 ha.
Výše podpory: 45 % malý / 35 % střední / 25% velký podnik; způsobilé výdaje na projekt v rozmezí: 200 tis. 10 mil. Kč
Alokace: 150 000 000 Kč
Vybrané podporované aktivity - výdaje:
 Stavební náklady - nová budova, rekonstrukce malokapacitního ubytovacího zařízení (6 - 40 lůžek)
 Přidružené stravovací zařízení + další budovy a plochy v rámci turistické infrastruktury (sportoviště)
 Nezbytné zařízení a vybavení, včetně výpočetní techniky či požární nádrže
 Nákup nemovitosti (do 10 % způsobilých výdajů projektu)
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
Příjemce: Subjekty podnikající v lesnictví v ČR mimo hl. město Prahu (mikro nebo malé podniky)
Výše podpory: míra podpory 50 %; způsobilé výdaje na projekt v rozmezí: 10 tis. - 5 mil. Kč
Alokace: 60 000 000 Kč
Vybrané podporované aktivity - výdaje:
 Strojní vybavení pilnic (odkorňovač, dopravník, značení dřeva, pila, odsávání třísek, třídění)
 Sušárny a impregnační zařízení
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 Manipulační technika - vozíky a jeřáby
 Nákup pozemku (do 10 % způsobilých výdajů projektu), stavební úpravy (do 40 % způsobilých výdajů
projektu)
 Mokré sklady dříví - stavba, řídicí systém, rozvody, cirkulace,…
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
Příjemce: Zemědělský podnikatel v EZP, uskupení min. 2 subjektů (zemědělský podnikatel + výzkumná
instituce), skupina zemědělců (korporace)
Výše podpory: míra podpory 50 %; způsobilé výdaje na projekt v rozmezí: 1 - 100 mil. Kč
Alokace: 136 000 000 Kč
Vybrané podporované aktivity - výdaje:
 Provozní výdaje spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií v zemědělské
prvovýrobě (návrhy, zkoušky, mzdy, materiál, technika nutná k zavedení do praxe - např. i traktor)
 Nákup nemovitosti (do 10 % způsobilých výdajů projektu)
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních
trhů
Příjemce: Uskupení min. 2 subjektů (příjemcem dotace/spolupracujícím subjektem může být: zemědělský
podnikatel v EZP min. 1 rok před podáním žádosti, obec/ dobrovolný svazek obcí, výrobce potravin nebo
surovin určených pro lidskou spotřebu, nevládní nezisková organizace)
Výše podpory: míra podpory 50 (45) %; způsobilé výdaje na projekt v rozmezí: 50 tis. - 6 mil. Kč
Alokace: 20 000 000 Kč
Vybrané podporované aktivity - výdaje:
 Výdaje na spolupráci/ výdaje na propagační činnosti (propagace v médiích, tisk letáků, plakátů,
reklamní tabule)
 Investice do technologií a zařízení pro prodej (vybavení prodejny, tržiště, pořízení prodejního stánku,
pojízdné prodejny), e-shop (pořízení hardware a software), technické zázemí
Další operace v rámci jarního kola
1.1.1 Vzdělávací akce
1.2.1 Informační akce
4.3.2 Lesnická infrastruktura
6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
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