FICHE č. 10
PODNIKÁNÍ – dobrý základ pro rozvoj regionu
Hlavní opatření:
III.1.2. – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Popis opatření
Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší
velikosti – mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby, zpracování a služeb. Cílem
opatření je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit.
Definice příjemce dotace
fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do
kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů;
Druh a výše dotace:
Přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou činnost.
Maximální výše dotace činí v regionu Střední Čechy 60 % způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace
Způsobilé výdaje
- nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro
zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základních inženýrských
sítí ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb, včetně úpravy povrchů v
areálu podnikatelské provozovny (zejména odstavná a parkovací stání, úprava povrchů pro
skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a
výsadba doprovodné zeleně),
- nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků včetně montáže a zkoušek před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k
užívání, včetně mobilních technologií, včetně nákupu vybavení provozovny v souvislosti s
projektem (základní nábytek) a nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)
- výdaje na propagaci a marketing – internetové stránky včetně objednávkového systému, propagační materiály, prezentační akce, billboard, směrové tabule apod. (pouze v přípa-

dě režimu „de minimis“)
– projektová dokumentace (tj. zpracování projektu dle závazné osnovy,
podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení) – pro
uznání výdaje musí být zaúčtováno jako investice
– technická dokumentace (tj. projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, ohlášení
stavby či jiné jednání se stavebním úřadem, odborné posudky ve vztahu k životnímu
prostředí, položkový rozpočet)
- nákup pozemků souvisejících s projektem
- nákup staveb souvisejících s projektem
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Pozn.:
- Dle Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články
87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem
(obecné nařízení o blokových výjimkách), Úř. věs L 214, 9. 8. 2008, s. 3, ,je mikropodnik definován jako podnik, který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jehož roční obrat nebo bilanční
suma roční rozvahy nepřekračuje 2 mil.€.
- Žadatel musí spadat do kategorie mikropodniků ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS po den
podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
- Žadatel nesmí být evidován v Evidenci zemědělského podnikatele.

Způsobilý výdaj
Propagace a marketing
Nákup staveb souvisejících s projektem
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Limit
max. 20 % způsobilých výdajů
10 % způsobilých výdajů
10 % způsobilých výdajů
20 000 Kč/projekt
80 000 Kč/projekt

a) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků, vzor ke stažení
na www.szif.cz – originál.

Vedlejší opatření:
Opatření III.1.1 – Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Popis opatření
Opatření je zaměřeno na realizaci jednotlivých podnikatelských aktivit ve venkovských oblastech v rámci diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským podnikatelským činnostem s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu a zajištění podmínek pro kvalitní život místních obyvatel a stability venkovského prostoru při podpoře
zaměstnanosti.
Záměr a) je určen na zahájení a rozvoj činností nezemědělské povahy. V rámci záměrů b), c)
a d) je podporována nová výstavba a modernizace decentralizovaných zařízení pro využití
obnovitelných zdrojů paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) a zařízení pro zpracování biomasy za účelem výroby alternativních paliv (např. tvarovaná biopaliva – pelety, peletky, brikety).
Záměry
a) diverzifikace činností nezemědělské povahy
b) výstavba a modernizace bioplynové stanice
c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla
a elektřiny
d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
Definice příjemce dotace
- fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě minimálně 2
roky v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů;
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- v rámci záměru b) může být příjemcem i skupina osob sdružená smlouvou o sdružení dle §
829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
která je ze 100 % tvořena fyzickými a/nebo právnickými osobami, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, pokud smlouva o sdružení splňuje následující podmínky:
a) ve smlouvě o sdružení je uveden jeden účastník, který v zájmu sdružení zastupuje ostatní
účastníky (vystupuje jako žadatel za účastníky sdružení) včetně převzetí plnění ze strany
SZIF
b) za závazky vzniklé jednáním v zájmu sdružení odpovídají všichni účastníci společně a nerozdílně
c) účastníci se zaváží dodržovat podmínky smlouvy po dobu vázanosti projektu na účel

Druh a výše dotace:
Přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou činnost.
Maximální výše dotace činí v regionu Střední Čechy 60 – 40% dle velikosti podniku, u záměru
b) 30% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Způsobilé výdaje
Záměr a) diverzifikace činností nezemědělské povahy
- nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro
nezemědělskou činnost (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) - stavební materiál,
stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k
provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb, včetně úpravy povrchů v areálu podnikatelské provozovny určené pro nezemědělskou činnost (zejména odstavná a parkovací stání,
úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně apod.),
- nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k diverzifikaci do nezemědělských
činností včetně montáže a zkoušek před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání, včetně mobilních technologií, včetně nákupu vybavení provozovny (základní
nábytek) a nezbytné výpočetní techniky (hardware, software)
- výdaje na propagaci a marketing – internetové stránky včetně objednávkového systému, propagační materiály, prezentační akce, billboard, směrové tabule apod. (pouze v případě režimu „de minimis“)
Záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice
- bioplynová stanice: skladovací kapacity vstupního materiálu, technologie homogenizace
a hygienizace, fermentační technologie včetně fermentoru, plynové hospodářství, kogenerační jednotka s příslušenstvím (včetně např. ORC jednotky) včetně příslušné provozní budovy a nezbytného zázemí pro zaměstnance, rozvody tepla pro vlastní technologii, rozvody odpadního tepla pro další využití, elektroinstalace a vyvedení výkonu, technologie odsíření,
skladovací kapacity výstupu kapalné a pevné frakce digestátu (včetně odvodnění), včetně
montáže a zkoušek před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání,
včetně úpravy povrchů v areálu bioplynové stanice – zejména odstavná a parkovací stání,
úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové komunikace, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně
- technologie čištění bioplynu za účelem použití pro pohon motorových vozidel: technologie odsíření, technologie pro snížení obsahu CO2, případně dalších nežádoucích příměsí,
technologie pro hrubé sušení bioplynu, technologie pro další využití odstraněného CO2 (např.
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k pěstování biomasy) včetně montáže a zkoušek před uvedením pořizovaného majetku do
stavu způsobilého k užívání
- veřejná plnící stanice: kompresory, odlučovač olejových kapek a kondenzátu, chladič/sušička včetně regenerace adsorbentu/čistička plynu, tlakový zásobník stanice, výdejní
stojan, zařízení pro kontrolu kvality plynu (analyzátor CO2 a CH4, měření vlhkosti plynu a
tlaku), zařízení na odorizaci plynu, plynová přípojka na přívodní straně, strojovna kompresoru
a armatur, včetně montáže a zkoušek před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání; prostory a zázemí pro obsluhu, přístřešek pro zásobník, přístřešek pro výdejní místo, příjezdová komunikace
Záměr c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny
- nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba kotelny a výtopny na biomasu včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance (stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb) včetně skladu paliva a příslušných technologií (doprava
paliva do kotle, kotel s příslušenstvím, odprášení kotle – čištění spalin, zařízení na výrobu
elektřiny, vyvedení výkonu elektroinstalace, kabeláž, rozvodna, transformátor, rozvody tepla,
řízení provozu včetně nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem – hardware, software), včetně úpravy povrchů v areálu zařízení (zejména odstavná a parkovací
státní, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové komunikace,
osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně), včetně montáže a zkoušek před
uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání
Záměr d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
- nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance (stavební materiál,
stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k
provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb) včetně příslušných technologií (technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění biomasy, technologie dezintegrace biomasy, technologie sušení biomasy, technologie mixování a úpravy biomasy, technologie lisování, technologie
úpravy a expedice produktu, elektroinstalace, řízení provozu včetně nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem – hardware, software), včetně úpravy povrchů v areálu zařízení (zejména odstavná a parkovací státní, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně v souvislosti s projektem), včetně montáže a zkoušek před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání
Způsobilé výdaje společné pro všechny záměry:
- projektová dokumentace (tj. zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský
záměr, studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení) – pro uznání výdaje
musí být zaúčtováno jako investice
– technická dokumentace (tj. projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, ohlášení
stavby či jiné jednání se stavebním úřadem, odborné posudky ve vztahu k životnímu
prostředí, položkový rozpočet)
- nákup pozemků souvisejících s projektem
- nákup staveb souvisejících s projektem
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Způsobilý výdaj
Propagace a marketing
Nákup staveb souvisejících s projektem
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Limit
max. 20 % způsobilých výdajů
10 % způsobilých výdajů
10 % způsobilých výdajů
20 000 Kč/projekt
80 000 Kč/projekt

Seznam předkládaných příloh
a) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci
1) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků, vzor ke stažení
na www.szif.cz – originál.
2) Smlouva o sdružení v případě, že žadatel žádá jménem sdružení vzniklého podle § 829
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (prostá kopie).
Smlouva musí obsahovat podrobnou úpravu práv a povinností jednotlivých účastníků sdružení vztahujících se k projektu. Týká se pouze záměru b).
3) Daňové přiznání potvrzené finančním úřadem (u fyzických osob včetně přílohy č. 1) za
poslední uzavřené zdaňovací období předcházející roku podání Žádosti o dotaci – prostá kopie.
4) Energetický audit dle vyhlášky č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí
energetického auditu, ve znění pozdějších předpisů, je-li vyžadován dle zákona č. 406/2000
Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. V případě výstavby/modernizace
bioplynové stanice je energetický audit povinnou přílohou vždy. Energetický audit musí být
předložen v písemné (prostá kopie) i elektronické podobě (na datovém nosiči CD ve formátu
*.doc nebo *.pdf).
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