KDO JSME?

Realizace výběrových a zadávacích

GARANTA CZ a.s. je společností, která řadu let na našem trhu nabízí

řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,

obcím, podnikatelům, zemědělcům, neziskovým organizacím a dalším

o zadávání veřejných zakázek,

subjektům komplexní služby v oblasti dotačního managementu.

či dle vlastních podmínek

Společnost GARANTA CZ a.s. působí od roku 2005 v Jihočeském kraji,
kde již získala na nejrůznější projekty dotace ve výši více než tři miliardy

Realizace zadávacích

korun.

a výběrových řízení.

Zpracování průběžných a

poskytovatele dotace.
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změn v projektu, pomoc při
zajištění povinné publicity projektu,
zpracování závěrečné zprávy a
žádostí o proplacení.

s poskytovatelem
dotace.

GARANTA CZ a.s.
Odborná pomoc při
přípravě projektu,

Přizpůsobení Vašeho

kvalitní zpracování

projektového záměru

žádosti o dotaci a její
předložení.

požadavkům příslušného
dotačního titulu, spolupráce
s projektanty, rozpočtáři
a dalšími, zpracování žádosti
o dotaci včetně všech příloh.

Analýza Vašeho
projektového záměru
ve vztahu k dotačním
možnostem.

Bezplatné prvotní konzultace nad Vaším
projektovým záměrem, vyhledání
vhodného dotačního titulu a zhodnocení
reálné možnosti získání dotace.
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Investice do zemědělských podniků
Kdo může žádat:
 zemědělský podnikatel
Žadatel musí mít v době podání žádosti o platbu:

v případě investic do živočišné výroby zapsané v registru zvířat skot, prasata, drůbež, ovce, kozy, koně
nebo králíky

v případě investic do rostlinné výroby zapsané v LPIS ovoce, zeleninu, brambory, chmel, vinnou révu
nebo LAKR

Jaké výdaje je možné podpořit:
 1. investice pro živočišnou výrobu (podpora se týká skotu, prasat (pouze projektů do 2 mil. Kč),
drůbeže, ovcí, koz, koní a králíků):
- výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení
- výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy
a zpracování
- výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro přímou spotřebu v podniku
- pořízení technologií pro živočišnou výrobu


- výstavba a rekonstrukce staveb a pořízení technologií pro posklizňovou úpravu, skladování a expedici (vč. čištění,
třídění, balení, apod.) rostlinné produkce včetně technologií na čištění technologických vod
- výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů včetně protikroupových a protidešťových systémů a ochranných
sítí proti ptactvu
- výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí chmelnic včetně protikroupových a protidešťových systémů
- tyto investice do Nové výsadby révy vinné (výstavba nosných konstrukcí, pořízení sadbového materiálu)
- výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií, kromě závlahových
systémů
- výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií - dočasná
úložiště vyzvednutého sadebního materiálu (klimatizované haly, chladicí boxy apod.), pařeniště, stacionární
kompostéry, školky na ovocné druhy včetně révy vinné a sadby chmele

Podporované oblasti:
 investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí
o ke snížení výrobních nákladů
o k modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů
o ke zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím
Dotace:
 50 % ze způsobilých výdajů s možností zvýšení o 5 % pro mladé začínající zemědělce (s historií méně
než pět let) a o 5 % v případě, že žadatelem je osoba podnikající v ekologickém zemědělství (míra
podpory může dosáhnout maximálně 60 %)
Výdaje:
 minimální částka, ze které je stanovena dotace, je 250 000 Kč, maximálně 50 mil. Kč



3. nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu:
-pořízení strojů pro ŽV a RV (např. nakladač, cisterna, aplikátor kejdy, secí stroj, mulčovač, brány, smyky, obraceč,
nahrnovač, žací stroj, postřikovač, speciální traktory...)




Podmínky:
 žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů nad 2 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých
je stanovena dotace (žadatel musí mít uzavřená min. 3 účetní období, mladí začínající zemědělci mohou
mít uzavřené pouze 2 účetní období)
 předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb

2. investice pro rostlinnou a školkařskou výrobu (podpora se týká ovoce, zeleniny včetně brambor,
chmele, vinné révy a LAKR):

4. nádrže na zadržení srážkových vod ze střech (nové stavby i rekonstrukce)
o minimální kapacitě 6 000 l vč. okapových systémů na svod vody ze střech do nádrže
5. retenční nádrže - výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce retenčních nádrží, které jsou
projektovány v souladu s odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2415 Suché
nádrže

Příjem žádostí bude v termínu od 15. června do 13. července 2021.

