Společnost ValFia, s.r.o. nabízí možnost čerpání dotací na Vaše projekty
z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014 - 2020

Výzva pro MLADÉ ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLCE
bude otevřena v červnu 2021
Kdo může žádat?
•
•
•
•
•

Zemědělský podnikatel (je evidován v EZP), který splňuje definici minimální velikosti podniku.
Věk žadatele do 40 let včetně, podmínkou je dosažení minimální zemědělské kvalifikace.
Není evidován v EZP déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci.
Jako mladý začínající zemědělec může být podpořen pouze jednou.
Žádat může i právnická osoba, jejíž statutární orgán plní definici mladého začínajícího zemědělce.

Jaké výdaje je možné podpořit?
Způsobilé výdaje nejsou přímo definovány, platí však určitá omezení.
Podpořit nelze:
• Technologie sloužící k výrobě el. energie, stavby navazující na bioplynku, závlahové systémy,
studny, použité stroje, osobní a užitkové vozy, stavby a technologie na rychle rostoucí dřeviny
a další
Podpora je poskytována na realizaci podnikatelského plánu. Jeho obsahem mohou být:
• Výstavba a rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro živočišnou výrobu (chov
skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků, koní)
• Výstavba a rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro rostlinnou výrobu a
školkařskou produkci (včetně sadů a chmelnic)
• Výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí a protikroupových systémů v Nových výsadbách révy
vinné (u opětovné výsadby jsou podporovány pouze protikroupové systémy)
• Mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu (do 45 % dotace, tj. cca 540 tis. Kč)
• Úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby
• Nákup zemědělských nemovitostí (do 45 % dotace)
• Nákup hospodářských zvířat
• Nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku (do 10 % dotace), stejně tak nákup krmiv,
hnojiv a ochranných prostředků (do 10 % dotace)
Mimo částku dotace může být zařazen jakýkoliv další nákup týkající se podnikatelského plánu.

Kolik lze získat na jeden projekt?
45 tisíc EUR, ve dvou splátkách:
o první splátka 50 % bude vyplacena po schválení podnikatelského plánu a po podepsání Dohody
o poskytnutí dotace,
o druhá splátka (dopočet do tis. EUR) bude vyplacena po provední podnikatelského plánu, tj. ne
dříve než 24 měsíců od podpisu Dohody.
Uvedené informace jsou pouze orientační, vycházejí z podmínek loňského 11. kola, upřesněny
budou po zveřejnění podmínek pro 12. kolo PRV.

Pro více informací volejte 777 558 221.
Zajímá Vás, zda existují dotační příležitosti pro Vaši oblast podnikání?
Chcete vědět, zda je možné čerpat dotaci pro Váš investiční záměr?

