Dle předběžného harmonogramu příjmu žádostí o dotace v programovém období
2007-2013 bude v rámci Programu rozvoje venkova – PRV v roce 2013 vyhlášeno
poslední kolo pro zemědělské podnikatele.
Opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy
a) diverzifikace činností nezemědělské povahy
b) výstavba a modernizace BPS
c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu
d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných bio-paliv
Zatím není úplně rozhodnuto, zda bude celá výzva vyhlášena v rozsahu viz. výše, jako v minulém
kole, ale vzhledem brzkému vyhlášení výzvy je nutné s tím v případě zájmu počítat a udělat
kroky, které povedou k úspěšnému podání žádosti v daném termínu: 6.3. – 12.3. 2013.
Výše dotace bude určována dle velikosti podniku – u záměrů a) c) d):
malý 60%

střední 50%

velký 40%

u záměru b) BPS - 30%

Max. výdaje: a) 15.000. 000 Kč na projekt
b) 75.000.000 Kč na projekt
c) 50.000.000 Kč na projekt
d) 15.000.000 Kč na projekt
Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. město Praha.
U záměru a) v obci do 2000 obyvatel!!!
Způsobilé výdaje:
Výstavby či rekonstrukce provozoven
Úpravy povrchů v areálu, komunikace, výsadba zeleně
Nákup strojů a technologií
Vybavení budov a potřebná výpočetní technika
Sklady, rampy, ploty a vše potřebné v souvislosti s projektem
Projektová dokumentace, zadávací řízení, technická dokumentace
DPH pro neplátce DPH
Nákupy staveb, pozemků do 10% dotace
V případě Vašeho zájmu o spolupráci - (analýza, kompletace požadovaných dokumentů,
zpracování a registrace žádosti) nás prosím kontaktujte na níže uvedených kontaktech.
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