KDO JSME?

Realizace zadávacích a výběrových

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, či

subjektům komplexní služby v oblasti dotačního managementu.

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
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Investice do zemědělských podniků
Program rozvoje venkova

Jaké výdaje je možné podpořit:
 1. investice pro živočišnou výrobu (podpora se týká prasat, drůbeže, ovcí a koz):
- 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

Kdo může žádat:
 zemědělský podnikatel
 skupina zemědělců
Žadatel musí mít v době podání žádosti o platbu:

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

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



- 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 modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů
o 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 %)



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
 dotace bude poskytována zálohově (maximálně 50 % z přiznané dotace)
 k podání žádosti o dotaci není třeba projektová dokumentace ani stavební povolení, dokládá se až po
realizaci projektu

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



Výdaje:
 minimální částka, ze které je stanovena dotace, je 250 000 Kč, maximálně 75 mil. Kč

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



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

Způsobilost výdajů je zpětně od 12. 3. 2020, žádat tedy lze i na již zakoupené stroje nebo započaté stavby.

Příjem žádostí bude v termínu od 14. července do 4. srpna 2020.

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Podporované oblasti:
 investice do zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti podniků
 v oblasti zpracování zemědělských produktů
 podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků
na trh, umožňující zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií
 operace, jež přispějí k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců

Jaké výdaje je možné podpořit:
Investiční výdaje, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh:
pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení,
značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů)
výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací
nezbytně nutných pro realizaci projektu)
investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin
vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a rekonstrukce prodejen,
pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen), investice související s tvorbou e-shopů
a internetových stránek (počítačový hardware a software), dopravní prostředky pro rozvoz potravin a
krmiv
investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

Dotace:
 50 % ze způsobilých výdajů



Program rozvoje venkova
Kdo může žádat:
 zemědělský podnikatel
 zpracovatelské podniky
 výrobce krmiv

Příklady reálných projektů:
vybudování / vybavení (technologie) moštárny, sýrárny, výrobny salámů, marmelád, pekárny, cukrářské
výroby

Výdaje:
 minimální částka, ze které je stanovena dotace, je 100 tis. Kč



pořízení balící linky včetně stroje na označování čárovými kódy

 maximální částka, ze které je stanovena dotace, je 75 mil. Kč na jeden projekt u velkého výrobce potravin



pořízení chladicích boxů, pořízení dopravních prostředků s chladící/mrazící jednotkou pro dovoz

150 mil.
Podmínky:
 žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů nad 2 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých
je stanovena dotace
 pokud je žadatelem zemědělský podnikatel, musí jeho podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na
celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období činit více než 45 %
 projekt se musí týkat výroby potravin pro lidskou spotřebu nebo krmiv pro hospodářská zvířata;
 předmět projektu nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb
 zpracování a uvádění na trh se nesmí týkat produktů rybolovu a medu; v případě zpracování vinných
hroznů nebudou podporovány některé technologie
 k podání žádosti o dotaci není třeba projektová dokumentace ani stavební povolení, dokládá se až po
realizaci projektu

výrobků konečnému spotřebiteli


zřízení prodejny, pořízení pojízdné prodejny a stánků



vybudování bourárny

Způsobilost výdajů je zpětně od 12. 3. 2020, žádat tedy lze i na již zakoupené stroje nebo započaté stavby.

Příjem žádostí bude v termínu od 14. července do 4. srpna 2020.

