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DOTACE PRO MIKROPODNIKY
!! Mimořádná výzva !!
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND / MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MIKROPODNIKU
TYP ŽADATELE:

podniky s méně než deseti zaměstnanci (fyzické i právnické osoby)
mající provozovnu v samostatné obci do 2 000 obyvatel;
žádat mohou také firmy bez podnikatelské historie.

NA CO LZE ŽÁDAT:

nákup strojů, technologií a dalšího zařízení; rekonstrukce a modernizace budov
a novostaveb1; úpravy povrchu v areálu provozovny; připojení k technické infrastruktuře,
nákup vybavení provozovny; pořízení nezbytné výpočetní techniky; projektová a technická
dokumentace; nákup pozemků a staveb (do 10 % ze způsobilých výdajů projektu); DPH za
podmínky, že nejde o plátce DPH.

VÝŠE DOTACE:

45 – 60 %, (35 – 50 % pro Jihozápad republiky) max. 6 mil. Kč;2
dotace je vyplacena zpětně až po skončení realizace projektu – žadatel si musí zajistit
předfinancování projektu v plné výši (úvěr nebo vlastní zdroje);
doporučená minimální velikost investice v projektu: 400 000 Kč.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

v případě investice do stavebních výdajů nebo do technologií vyšší jak 0,5 mil. Kč je žadatel
povinen organizovat Výběrové řízení na dodavatele. Při zvolení dotace nižší jak 50 % je
povinen organizovat Výběrové řízení, při kterém je potřeba, aby získal minimálně tři
kompletní nabídky. Žadatel nemusí toto Výběrového řízení vyhlásit na Obchodním věstníku,
nýbrž osloví dodavatele sám. Při zvolení dotace vyšší jak 50 % spadá žadatel do kategorie tzv.
dotovaného zadavatele a je povinen postupovat při realizaci Výběrového řízení podle zákona.

HARMONOGRAM:

leden – únor 2014:
3. 3. – 7. 3. 2014:
duben 2014:
červen 2014:

PŘÍPRAVA projektu
PODÁNÍ žádosti o dotaci
PŘEDBĚŽNÉ SCHVÁLENÍ – předložení povinných příloh k Žádosti
o dotaci
FINÁLNÍ SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTÍ – Podpis DOHODY s MZe

Od schválení projektu začne žadateli běžet dvouletá realizační lhůta. Projekt je možné zahájit ihned po podání
žádosti o dotaci nebo počkat až na vyhodnocení a realizovat až s jistotou přidělení dotace. Termín zahájení investice si
tedy může každý žadatel naplánovat podle vlastní potřeby.
Po ukončení projektu zpracuje žadatel Žádost o proplacení, na jejímž základě je dotace proplacena zhruba do jednoho
měsíce od jejího podání na příslušnou regionální pobočku Státního zemědělského intervenčního fondu.
Doba udržitelnosti projektu je 5 let od podpisu Dohody o poskytnutí dotace s Ministerstvem zemědělství.
Společnost 201 consulting
s vyřízením dotace.

s.r.o.

je připravena Vám poskytnout komplexní poradenské služby spojené

Neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Ing. Pavlína Torhanová
jednatelka společnosti
M: +420 602 751 392, E: Pavlina.Torhanova@201.cz
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Žadatel musí mít k dispozici k datu podání žádosti o dotaci vyřízené stavební povolení, které nabylo na právní moci, či ohlášení stavby.
Procentuální výši dotace si žadatel nastavuje sám. Čím vyšší dotaci zvolí, tím jeho žádost při hodnocení obdrží méně bodů.

