Název Fiche

Investice do zemědělských podniků

Vazba na článek Nařízení
PRV
Stručný popis
Fiche

Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

Vymezení
Fiche

Vazba na cíle
SCLLD
Oblasti podpory
(Popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických
cílů / článků Nařízení PRV
vycházející potřeb území)

Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů
Preferenční kritéria
(pro účely 19.2.1 se jedná o
principy pro stanovení
preferenčních kritérií)

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti
zemědělského podniku. Podpora přispívá k naplňování Priority 2
Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a
konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech
regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a
udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A
Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a
usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za
účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i
diverzifikace zemědělských činností.
Fiche navazuje na strategický cíl 2: Zvýšit kvalitu regionální
ekonomiky a zaměstnanosti, specifický cíl SCLLD 2.1Podpořit
kvalitu podnikatelského prostředí, opatření 2.1.1 Investice do
zemědělských podniků
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné
a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb
a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou
produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních
strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení
peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském
podniku. V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro
živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro
rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic,
oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta
na pořízení kotlů na biomasu.
Zemědělský podnikatel
Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je od 50
tis. Kč do 5 mil. Kč.
1. Princip zaměstnanost
V rámci dané fiche budou preferovány projekty s pozitivním
vlivem na zaměstnanost.
2. Princip finanční náročnosti
Preferovány budou projekty, které nejvíce přispívají k naplňování
finančního plánu z časového hlediska.
3. Princip termínu doby realizace
Perforovány budou projekty, které budou mít se zkrácenou dobou
realizace.
4. Princip podpory malého a střední podnikání
Bodově zvýhodněny budou projekty, jejichž realizátor je mikro,
malým, nebo středním podnikem.
5. Princip naplňování cílů SCLLD
Budou preferovány projekty naplňující více cílů SCLLD
6. Princip finanční stránky projektu
Budou preferovány projekty s nižšími způsobilými výdaji.

Indikátory výstupů
číslo

93701

název

Počet podpořených podniků/příjemců

výchozí stav

0

hodnota pro mid-term
(r.2018)
cílová hodnota

3
6

Indikátory výsledků
číslo

94800

název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

výchozí stav

0

hodnota pro mid-term
(r.2018)
cílová hodnota

0
2

