Dotace z fondů Evropské unie v Programu rozvoje venkova 2007 – 2013
pro podnikatele, právnické a fyzické osoby - na rok 2012

MIKROPODNIKY (do 10 zaměstnanců) v obcích do 2.000 obyvatel
Tyto dotační tituly umožňují čerpat dotace 35 - 60 % z uznatelných nákladů.
Výše investice ze které lze získat dotaci je max. 10.000.000 Kč.
Projekty jsou zaměřeny na investice v záměrech:
- zakládání a rozvoj mikropodniku:
o rekonstrukce a modernizace objektu provozovny určené pro podnikání na venkově
(např. autoopravny, truhlářské dílny, kadeřnictví, pneuservis atd.)
o nákup strojů, výrobních zařízení a technologií pro potřebu podnikání
o vybavení provozoven (např. nábytek, výp. technika, atd.)
o úpravy povrchu v areálu (např. komunikace, manipul. plochy, oplocení atd.)
- zakládání a rozvoj stavebních firem ve velikosti mikropodniku:
o výstavba, rekonstrukce a modernizace budov včetně vybavení
o úprava povrchu v areálu (např. komunikace, manipul. plochy, oplocení atd.)
o nákup speciálních stav. strojů – bagrů, jeřábů, rýpadel a vozidel z kategorie
ZVLÁŠTNÍ - T(nesmí být zem. a nebo lesní traktor,) Ot, Ss, Sp
o skladovací kapacity, technologie do skladů
o rozvody tepla, elektroinstalace
- výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu:
o budování, rekonstrukce a modernizace objektů pro kotelny a výtopny na biomasu
včetně příslušenství
o úprava povrchů v areálu (např. manipul. plochy, komunikace, oplocení atd.)
o sklady paliva, doprava paliva do kotle a kotle s příslušenstvím
o veškerá doprovodná technologie (např. odprášení kotle, rozvody tepla,
elektroinstalace, zařízení na výrobu elektřiny atd.)
- výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv:
o výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů na výrobu tvarovaných biopaliv
o úprava povrchů v areálu (např. manipul. plochy, komunikace, oplocení atd.)
o doprovodná technologie a skladování (např. sušení, dezintegrace, mixování a
lisování biomasy)
Příjem žádostí proběhne v červnu 2012.
Veškeré informace k těmto dotačním titulům Vám poskytne naše Dotační kancelář zdarma.
V případě Vašeho zájmu o spolupráci (analýza záměru, kompletace požadovaných
dokumentů, zpracování a registrace žádosti) nás prosím kontaktujte.
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