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Dotace

.V rámci této operace budou podporovány investice na podporu produkce energie z 

obnovitelných zdrojů (OZE)

• 

Kdo může žádat? (příjemci podpory)

• většina (více než 50%) vyrobeného paliva žadatelem musí sloužit k 

prodeji nebo být využita pro nezemědělskou činnost a žadatel musí 

vykazovat minimálně 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v 

poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období 

nebo chovat minimálně 0,3 VDJ na 1 ha obhospodařované 

zemědělské půdy nebo hospodařit v lese s minimální výměrou 3ha. 

• 

• 

• 

• • 

• 

Hlavní podmínka získání podpory

Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. 

Naše filozofie se neopírá o krátkodobý zisk, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. 

Těšíme se na budoucí spolupráci.

• Míra podpory:

• Malý podnik          45%

• Střední podnik      35%

Velký podnik         25%• 

Kolik lze získat na jeden projekt? (forma a výše podpory)

Investice na podporu energie
z obnovitelných zdrojů 

Výhody spolupráce:
• přebereme veškerou odpovědnost (jsme pojištěni na 20 mil. Kč)
• konzultace jsou průběžné, což zaručuje průběžné vyhodnocování stavu 

a informovanost
• ke každému přistupujeme individuálně ,,profesionálně“
• naše odměna je závislá na schválení dotace – odměnu si nárokujeme 

½ po Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ½ po čerpání dotace
• zajišťujeme 100% servis od přípravy dotace, výběrové řízení až po 

čerpání dotace
• reference naleznete na www.dotace.org/reference 

• 

• 

• 

• Operace je rozdělena na záměr:

a) území České republiky kromě krajů Ústeckého a Moravsko-

       slezského

b) území krajů Ústeckého a Moravskoslezského

• Projekty bude možné realizovat na území celé ČR s výjimkou  

hl. města Prahy, Plzně, Liberce, Brna a Ostravy. 

• 

• 

• 

Informace

• 

Na co lze získat podporu? (podporované aktivity)
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