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PROGTAT{ ROZVOTE VEN|(oV

Evropsla.i zemědělsla.i forrd pro rozvoj venkova: Evropa inrestuje do venkovskfch oblastí

Program rozvoje venkova
Podporaje zaměŤenána zvyšenístability venkova prostŤednictvím
zak|ádáníarozvoje mikropodnik s
cílem vytváŤenípracovníchmísta rozvoje bohatéhospodáŤské
struktury nezemědělsk;fchaktivit.
oblastí podporyje zejménadrobná q/roba a Ťemesla(rrapÍ.:truhláňství, tesaÍství,kováŤství,vyroba
keramiky, pletení košíkri'sk|áňská vf'roba, rukodělné práce, zednické práce, zámečnictví,
čalounictvíapod.), služby pro hospodáŤství(napŤ.opravystrojria zaÍízení)
a maloobchod.

III. l.2 Po d p or a zak|ádiní a rozv o i e m ikro p od n ikri

Název dotace
Yyzva:

Leden201I *

Zá.Jďadníc h a rakteris tika :
iKdo mŮžeŽádat l
podpory)
i(príjemci
l
il
il

.
.

podnikatelskésubjekty mikropodniky ve vymezenych CZ.NACE
mikropodnik je Fo čiPo zaměstnávajícído1 }-ti zartěstnancri

*-

.
iK"ltk
l^ získat na r-*;iKolik |ze
"í.k"t"" ! .
projekt
|jeden
i

dotace ve \.Íši60%
d"til;*
0%
min. záměr"Ýš
50.000,.Kčmax. záměr 10.000.000,.Kč

iPodnikyv jakém i
(cZ-NAcE) l
iodvětví

zpracovatelsk;fprumysl, energetika,stavebnictví,aktivity spojenés
inrormačnímia komunikačnímitechnologiemi atd.

ii

O

imohou Žádat

iJakévfdaje je
imožnépodpoňit

dlouhodoby hmotny anehmotn;i majetek (dle Zikona o ričetnictví)
stroje azatizení ( technologie )
v;istavba čirekonstrukce objekt
technická a dopravníinfrastruktura
vybavení( PC, majetek atd. )
projektová dokumentacemÍrx.do 80.000,.Kč

i(zprisobilévjdaje)

ostatnípodmínky
projektu

I

a

I

a

I

I
II
I

I

1

o

a

žadate|musí byt mikropodnik' tedy do 10 ti zarlěstnancri
rea|izace zělmérumusí byt v obci do 2000 obyvatel
|ze žádati jako zaěínajícípodnik (začínajícípodnikatel )
u záměru nad 2.000.000,-Kčmusí žadatelsplnit podmínku
finaněního zdraví

I
* bude upŤesněnonazák|adé vyzvy Mze

podmínkyupravujevyzva a Podmínky.lnformaceo dotacinalemetena stránkáchrvww.szit.cz
Konkrétní
JiÍí Vařáček
tŤ.Kpt. Jaroše 3,602 00 Brno
telz +420 608 182 044
vanacek@dotacebrno.cz

www.dotacebrno.cz
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Pl.oGlAÍ.l8ozvDJE vÉNKoY^

Evropslc.f zerrrědělslcf forrd pro rozvoj venkova: Er.'ropainvestuje do venkot'skfclr oblastí

Program rozvoje venkova
opatŤenije zalrtěŤenona rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovskéekonomiky směrem
k činnostem v cestovním ruchu (pŤedevšímvenkovské turistice), zejména na využiti
potenciálu zemědělsk;fch farem v oblasti agroturistiky. V rámci zémlérub) je podporoviína
zejménaqfstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zaÍizeni,p jčoven sportovního
vybavení a objektri a ploch pro sportovní vyžití.Realizací pŤedloženého
projektu (Žádosti)
vznikne funkčnícelek.
Proj ekty j sou vybírany na zák|adě preferenčníchkritérií.
Nazev dotace
YÝzva:

III. 1.3 PRv - podpora cestovníhoruchu, zámér b) ubytování, sport
červen 201| *

Zá <|adních a ra kte ristika :
lKdo mriže žádat
podpory)
i(nríjemci

o
.

fyzické a právnické osoby, kterépodnikaj í v zemědělskéqirobě
nebo podnikatelskésubjekty,pokud mají kratšíneždvouletou
historii podnikánív oblasti cestovníhoruchu ke dni podanížádosti
o dotaci

o
.

dotace ve vÍši 60%
min. záměr 50.000,-Kčmax. záměr 10.000.000,-Kč

iPodniky v jakém
iodvětví (cZ-NAcE)
imohou Žádat

zemědělskéčinezemědělsképodnikatelskésubjekty

!

I
i-*

-- -* ------

iJaké vfdaje je
imožnépodpoÍit
rnjdaje)
i(zprisobilé
I
i

Ostatnípodmínky
projektu

o
o

vybavení ( PC, majetek atd. )
projektová dokumentacemax. do 80.000,.Kč

.
.
.
.

Žadatelmrižebyt mikropodnik' mal , stňednínebo vellcf podnik
realizace zátméru
musíbyt v obci do 2000 obyvatel
podnik (zaěinající podnikatel )
|ze žádati jako začínající
u záměru nad 2.000.000,.Kčmusí Žadate|splnit podmínku
finančníhozdraví

* bude upŤesněnona zák|adě vyzvy Mze
Konkrétnípodmínky upravuje vyzva a Podmínky. Informace o dotaci naleznetena stránkách wrvw.szif.cz

Jiňí Vařáček
gsm: +420 608 182 044

tŤ.Kpt. Jaroše3,602 00 BRNO
email: vanacek@dotacebrno.cz

www.dotacebrno.cz

