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Hlavním cílem programu Podpora agroturistiky je podpora činnosti v oblasti agroturistiky, 

kterými jsou  malokapacitní ubytování a doprovodné aktivity v rámci cestovního ruchu. 

• 

ubytovacího zařízení (o kapacitě nejméně 6 lůžek a nejvýše

40 lůžek) 

• stravovacího zařízení

• dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury

• sportoviště a příslušné zázemí

• nákup zařízení a vybavení pro výše uvedené včetně nezbytné 

výpočetní  techniky. 

na stavební obnovu či novou výstavbu malokapacitního 

• 

• 

• 

Na co lze získat podporu? (podporované aktivity)

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 

• 

• 

• 

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.

O dotaci může žádat pouze zemědělský podnikatel.

Kdo může žádat? (příjemci podpory)

• Dle regionální mapy podpory:

• Malý podnik do 50 zaměstnanců – 45%

• Střední podnik do 250 zaměstnanců – 35%

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

Dotace
Podpora
agroturistiky 

• Operace je rozdělena na záměr:

a) území České republiky kromě krajů Ústeckého a 

     Moravskoslezského a na záměr

b) území krajů Ústeckého a Moravskoslezského.

• Projekty bude možné realizovat na území celé ČR s výjimkou  

Prahy, Plzně, Liberce, Brna a Ostravy.• 

Další informace.
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