TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN (8.6.2)
KDO může žádat?


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.



KDY lze žádat?


Příjem žádostí bude probíhat od 3. 5. 2016 do 16. 5. 2016.

JAKÉ JSOU CÍLE?


Opatření je zaměřeno na podporu strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.
Podpora je zaměřena na investice, jejichž výsledkem bude modernizace dřevozpracujícího provozu,
a to zejména prostřednictvím technologického vybavení.

NA CO lze pravděpodobně získat podporu?


Stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení pilnic a/nebo pro
sušení a impregnování masivního dřeva.
Nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena
dotace.



JAKÉ budou pravděpodobné další specifické podmínky výzvy?


Žadatel bude předkládat Žádost o dotaci a všechny povinné a nepovinné přílohy prostřednictvím
Portálu farmáře.
V případě předložení projektu, kde výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesáhnou 1 mil. Kč,
žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví.
Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce
dotace, nikoliv od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace jako dříve.
Žadatel může v jedné výzvě předložit pouze 1 projekt.
Nově nebude možné projekty realizovat formou leasingu nebo věcného plnění.
Po zaregistrování Žádosti o dotaci bude nutné předložit odpovídající povolení stavebního úřadu
platné a pravomocné k datu zaregistrování Žádosti o dotaci.









Pro podporu je způsobilá provozovna s průměrným ročním pořezem do 10 000 m3 včetně, při kterých
dojde ke snížení provozních nákladů a které vytvoří nová pracovní místa.

KOLIK lze získat?


Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % způsobilých
výdajů.

NA KOHO je možné se obrátit?
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