DOTAČNÍ PODPORA PRO NEZEMĚDĚLSKÉ INVESTICE (6.4.1)
KDO může žádat?


Žadatel, který vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za
poslední účetně uzavřené období nebo chová minimálně 0,3 VDJ na 1 ha obhospodařované
zemědělské půdy nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 3 ha.

KDY lze žádat?


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

JAKÉ JSOU CÍLE?


Opatření je zaměřeno na podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí
k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení
ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností:
o oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu,
o výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných,
kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd.,
o činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a dále široká škála maloobchodních činností.

NA CO lze získat podporu?





stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny
pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost
doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání)
nákup nemovitostí



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 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.







KOLIK lze získat?


Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 25 – 45 %, dle
velikosti podniku.
Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 10 mil. Kč na projekt.
Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč na projekt.




NA KOHO je možné se obrátit?
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