KDO JSME?

Realizace zadávacího řízení dle

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

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

obcím, podnikatelům, zemědělcům, neziskovým organizacím a dalším

veřejných zakázek, či dle vlastních

subjektům komplexní služby v oblasti dotačního managementu.

podmínek poskytovatele dotace.

Společnost GARANTA CZ a.s. působí od roku 2005 v Jihočeském kraji,
Realizace zadávacích

kde již získala na nejrůznější projekty dotace ve výši více než dvě miliardy

řízení.

korun.

Zpracování průběžných a

Zpracování

etapových zpráv, komunikace s
poskytovatelem dotace, hlášení
změn v projektu, pomoc při
zajištění povinné publicity projektu,
zpracování závěrečné zprávy a

Zajištění veškeré

strategických plánů,

administrativy a

podnikatelských

monitoringu projektu,

záměrů, studií a

komunikace

analýz.

s poskytovatelem

žádostí o proplacení.

dotace.

GARANTA CZ a.s.
Kněžská 365/22

Odborná pomoc při
přípravě projektu,

Přizpůsobení Vašeho

kvalitní zpracování

projektového záměru

žádosti o dotaci a její
předložení.

370 01 České Budějovice

požadavkům příslušného
dotačního titulu, spolupráce
s projektanty, rozpočtáři a
dalšími, zpracování žádosti o

Ing. Zuzana Drábová
M:

(+420) 725 891 726

E:

drabova@garanta-cz.eu

dotaci včetně všech příloh.
Ing. Martin Kundrát
Analýza Vašeho
projektového záměru
ve vztahu k dotačním
možnostem.

Bezplatné prvotní konzultace nad Vaším
projektovým

záměrem,

M:

(+420) 602 316 571

E:

kundrat@garanta-cz.eu

vyhledání

vhodného dotačního titulu a zhodnocení
reálné možnosti získání dotace.

www.garanta-cz.eu

Investice do nezemědělských činností

Podmínky:

Kdo může žádat:



žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů nad 2 mil. Kč celkových způsobilých výdajů





projekt musí být zaměřen pouze na vybrané činnosti (CZ-NACE), zejména zpracovatelský průmysl,

zemědělský podnikatel (min. po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidovaný v Evidenci

stavebnictví, obchod, opravy a údržba motorových vozidel, výzkum a vývoj

zemědělského podnikatele)


Podporované oblasti:


investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů

venkově, jsou šetrné k životnímu prostředí, aktivizují mladou generaci


zemědělských podnikatelů


Vybrané nezemědělské činnosti, které budou podporovány – zejména zpracovatelský průmysl

budou preferovány projekty, které jsou méně finančně náročné, pozitivně ovlivní zaměstnanost na

žadatel musí vykazovat min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za
poslední účetně uzavřené období nebo hospodařit v lese s min. výměrou 10 ha



Většina biopaliva vyrobená žadatelem (více než 50 %) musí sloužit k prodeji

(výroba potravinářských výrobků, textilií, výrobky z papíru, zpracování dřeva, dřevěných,
kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd.), činnosti v oblasti stavebnictví,
velkoobchodu a maloobchodu a výzkumu a vývoje. Podporovány budou jak stavební výdaje

Příklady reálných projektů:

potřebné pro zřízení provozovny, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané



činnosti.



zřízení pneuservisu včetně pořízení vybavení

Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - projekt je zaměřen pouze na



pořízení stavebního stroje a provádění výkopových prací

činnost v oblasti výroby tvarovaných biopaliv



vybavení dílny pro opravu zemědělských strojů



pořízení vybavení pekárny

stavební obnova či nová výstavba provozovny (včetně bouracích prací, přípojek základní technické



zřízení pivovaru

infrastruktury)



pořízení vybavení kovárny



rekonstrukce stavby a pořízení technologie pro výrobu uzenářských výrobků

Způsobilé výdaje v opatření:




pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení (stroje, které mají v technickém průkazu uvedeno „T“
„C“ „R“ „S-traktor“ nebo „OT-přípojné k traktoru“ nejsou způsobilé)



montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání



pořízení základního nábytku a výpočetní techniky



doplňující výdaje (úprava povrchů, manipulační plochy, odstavná a parkovací stání, oplocení)



nákup nemovitostí (max. do částky 10 % celkových způsobilých výdajů)

Výše dotace a způsobilých výdajů:


velké podniky 25 % ze způsobilých výdajů



střední podniky 35 % ze způsobilých výdajů



malé podniky 45 % ze způsobilých výdajů



minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace - 200 tis. Kč



maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace - 10 mil. Kč

Termín předkládání žádosti o dotaci:


6. 10. - 27. 10. 2020

