
F I Cirst nternational ompany s.r.o. 

www.dotace.org

SPECIALISTÉ NA DOTACE Z EU

Přejeme Vám mnoho úspěchů
při žádostech o dotaci

Mgr. Richard Andrle, MBA, ředitel společnosti

Tel.: +420 608 883 407, e-mail: andrle@dotace.org

Dotace

.Podpora je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu, která povede ke stimulaci 

zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích. 

• 

dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let

a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 41 let, dosáhla 

minimální zemědělské kvalifikace (nebo za 

stanovených podmínek dosáhne) a zahajuje 

zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku.

Žadatel zahajuje činnost poprvé, pokud není déle než 24 

měsíců před zaregistrováním Žádosti o dotaci evidován 

jako zemědělský podnikatel; v případě právnické osoby se 

zahájením činnosti rozumí situace, kdy fyzická osoba plní 

jako jediná funkci statutárního orgánu poprvé a podílí se

na základním kapitálu ze 100 % nejdéle po dobu 24 měsíců 

před zaregistrováním Žádosti o dotaci. 

Mladý začínající zemědělec = osoba, která dosáhla ke 
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Kdo může žádat? (příjemci podpory)

• Jednou z hlavních vstupních podmínek pro získání podpory pro 

mladé začínající zemědělce je splnění minimální velikosti podniku, 

která je dána dosažením minimální hodnoty standardní produkce. 

Žadatel tedy již k zaregistrování Žádosti o dotaci musí disponovat 

určitou výměrou zemědělské půdy nebo určitým počtem 

hospodářských zvířat.
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Základní podmínka pro získání?

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.

• Podpora se poskytuje jako přímá nevratná dotace

na realizaci čtyřletého podnikatelského plánu, v rámci 

kterého žadatel může realizovat výdaje související se 

zemědělskou prvovýrobou. Dotace činí 45 tis. EUR (cca 

1.200.000 Kč) a bude poskytnuta ve třech splátkách. 

• 1. splátka 50 % dotace

(vyplacena po schválení podnikatelského záměru

a podpisu Dohody o poskytnutí dotace) 

• 2. splátka 45 % dotace

(vyplacena po uplynutí druhého roku realizace podnikatel-

ského plánu)

• 3. splátka 5 % dotace

(vyplacení je podmíněno řádným provedením podnikatel-

ského plánu) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

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

Zahájení činnosti
mladých zemědělců 

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 
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