Program

Program rozvoje venkova

Opatření SCLLD

Podpora zemědělských podniků

Oprávnění žadatelé

Zemědělský podnikatel

Alokace Výzvy

1 812 500 Kč

Min. výše způsobilých výdajů

50 000

Max. výše způsobilých výdajů

5 000 000

Výše dotace

50 % / 60% (dle typu příjemce)
Výzva podporuje investice do živočišné a rostlinné výroby
Způsobilé výdaje:
1) stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě;
2) stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou
výrobu
3) peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována
přímo v zemědělském podniku;
4) nákup nemovitostí.
Některé další podmínky:


Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž
způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují
1 000 000 Kč

•

V případě, že se žadatel zavázal vytvořit nové pracovní
místo, musí tak učinit nejpozději do 6 měsíců od data
převedení dotace na jeho účet

•

V případě nákupu nemovitosti, který je součástí výdajů, ze
kterých je stanovena dotace, musí být žadatel/příjemce
dotace vlastníkem nemovitosti nejpozději k datu podání
Žádosti o platbu.

•

V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení
stavebního úřadu, pak ke dni podání Žádosti o dotaci na
MAS platný a ke dni předložení přílohy na MAS pravomocný
(v případě veřejnoprávní smlouvy účinný) odpovídající
správní akt stavebního úřadu

•

V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je
stanovena dotace, znalecký posudek, ne starší než 6 měsíců
před podáním Žádosti o dotaci na MAS

•

V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení
stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená
projektová dokumentace. Pokud ne, tak půdorys
stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím

Zaměření výzvy

měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k
projektu/části projektu
•

Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu
projektu

Nepovinné přílohy pro bodové zvýhodnění:


Prokázání stávající budovy - výpis nebo Print Screen z
náhledu z katastru nemovitostí, fotodokumentace.



Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků,
malých či středních podniků



Dokumenty dokazující šetrnost k životnímu prostředí

