DOTAČNÍ PODPORA AGROTURISTIKY PRO ZEMĚDĚLCE
KDO může žádat?


Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě 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 účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha.
Projekt lze realizovat na území celé České republiky s výjimkou měst Hl. město Praha, Plzeň, Liberec,
Brno a Ostrava.




KDY lze žádat?


Příjem žádostí bude probíhat v období od 4. 4. 2017 do 24. 4. 2017

JAKÉ JSOU CÍLE?


Opatření je zaměřeno na investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti
agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované
pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields.

NA CO lze získat podporu?


Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního
ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury,
sportoviště a příslušné zázemí).
Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání, nákup
a výsadba doprovodné zeleně, nákup zařízení, vybavení, hardware, software).
Nákup nemovitostí maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů.
Náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m3.
Podporován nebude spotřební materiál, příjezdové cesty, obecné náklady dle čl. 45 NK (EU) č.
1305/2013 a další výdaje, které s realizací projektu přímo nesouvisí.






JAKÉ budou další specifické podmínky výzvy?


Veškeré výdaje musí být realizovány ve vazbě na malokapacitní ubytovací zařízení (malokapacitním
ubytovacím zařízením se rozumí zařízení s kapacitou nejméně 6 lůžek, maximálně však 40 lůžek).
V případě předložení projektu, kde výdaje přesáhnou 1 mil. Kč žadatel musí splnit podmínku
finančního zdraví – hodnotí se finanční výkazy za poslední 3 uzavřená účetní období.
Po zaregistrování Žádosti o dotaci bude nutné předložit ke dni podání Žádosti o dotaci platné a ke dni
předložení přílohy pravomocné odpovídající povolení stavebního úřadu.




KOLIK lze získat?



Míra podpory je stanovena ve výši 25 - 45 % z celkových způsobilých výdajů, dle velikosti podniku.
Min. výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je stanovena na 200 tis. Kč, max. výše je 10 mil. Kč

NA KOHO je možné se obrátit?
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