DOTAČNÍ PODPORA PRO MLADÉ ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLCE (6.1.1)
KDO může žádat?


Mladý zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let
a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let), dosáhla minimální zemědělské
kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako
vedoucí podniku.
Mladý zemědělec plní minimální zemědělskou kvalifikaci, případně má možnost doplnění kvalifikace
v termínu do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
Minimální a maximální velikost podniku, ve kterém mladý zemědělec začíná působit jako vedoucí
podniku, pro vstup do opatření je dána dosažením minimální, resp. maximální hodnoty standardní
produkce.






Maximální velikost podniku pro vstup do opatření je dána dosažením maximální hodnoty standardní
produkce na podnik ve výši 3 437 500 Kč.
Žadatel (v případě právnické osoby fyzická osoba plnící funkci statutárního orgánu) nebyl příjemcem
dotace z opatření I. 3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců v Programu rozvoje venkova pro období
2007-2013.
Mikro nebo malý podnik.





KDY lze žádat?


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

JAKÉ JSOU CÍLE?


Opatření je zaměřeno na podporu výdajů do živočišné a rostlinné výroby vedoucích ke stimulaci
zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory
realizace podnikatelského plánu.
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NA CO lze získat podporu?



Zemědělské stavby a technologie pro živočišnou/rostlinnou výrobu.
Výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí včetně protikroupových a protidešťových systémů a sítí
na ochranu proti ptactvu v nových výsadbách révy vinné.
Mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu.
Úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby.
Nákup zemědělských nemovitostí.
Nákup hospodářských zvířat.
Nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku.
Nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku.








JAKÉ budou 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.







Podpora je podmíněna předložením podnikatelského plánu na 4 roky od podpisu Dohody o poskytnutí
dotace.
Provádění podnikatelského plánu musí být zahájeno do 9 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí
dotace.



KOLIK lze získat?


Dotace činí 45 tis. EUR ve třech splátkách:
1) výše první splátky činí 50 % dotace a je vyplacena po schválení podnikatelského plánu a podpisu
Dohody o poskytnutí dotace,
2) druhá splátka činí 45 % dotace a je vyplacena po uplynutí druhého roku realizace podnikatelského
plánu,
3) vyplacení třetí splátky je podmíněno řádným provedením podnikatelského plánu.

NA KOHO je možné se obrátit?



Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D. . nevedel@renards.cz . 739 903 553
Ing. Aneta Báčová . bacova@renards.cz . 733 130 850
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