Program
Opatření SCLLD
Oprávnění žadatelé

Alokace Výzvy
Min. výše způsobilých výdajů
Max. výše způsobilých výdajů
Výše dotace

Program rozvoje venkova
Nezemědělské podnikání
Podnikatelské subjekty (FO a PO) mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech, jakož i zemědělci.
4 430 400 Kč
50 000 Kč
5 000 000 Kč
25 % / 35 % / 45 % (dle typu příjemce
Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti
uvedené v Klasifikaci ekonomických činností
(CZ-NACE)
•

•
•

•
•
Zaměření výzvy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou
činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu,
v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby
syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK
(EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00
Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba
zbraní a střeliva),
F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1
Developerská činnost),
G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel s výjimkou
oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s
pohonnými hmotami ve specializovaných
prodejnách),
I (Ubytování, stravování a pohostinství),
J (Informační a komunikační činnosti s
výjimkou oddílů 60 a 61),
M (Profesní, vědecké a technické činnosti s
výjimkou oddílu 70),
N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur
a ostatní rezervační služby),
N 81 (Činnosti související se stavbami a
úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1),
N 82.1 (Administrativní a kancelářské
činnosti),
N
82.3
(Pořádání
konferencí
a
hospodářských výstav),
N 82.92 (Balicí činnosti),
P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),
R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační
činnosti),
S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní
potřebu a převážně pro domácnost)
S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb)

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční
výdaje
1) stavební obnova (přestavba, modernizace,
statické zabezpečení) či nová výstavba
provozovny, kanceláře (včetně nezbytného
zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního
ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších
budov a ploch v rámci turistické infrastruktury,
sportoviště a příslušné zázemí)
2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení
sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup
zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení,
hardware, software) v souvislosti s projektem
(včetně montáže a zkoušky před uvedením
pořizovaného majetku do stavu způsobilého k
užívání)
3) doplňující výdaje jako součást projektu
(úprava povrchů, náklady na výstavbu
odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup
a výsadba doprovodné zeleně)
4) nákup nemovitosti
Některé další podmínky:
•

Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u
projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých
je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč

•

V případě, že se žadatel zavázal vytvořit nové
pracovní místo, musí tak učinit nejpozději do
6 měsíců od data převedení dotace na jeho
účet

•

Podpora je poskytována v režimu de
minimis. Celková výše podpory de minimis,
kterou členský stát poskytne jednomu
podniku, nesmí za libovolná tři po sobě
jdoucí jednoletá účetní období překročit
200 000 EUR.

•

Dotaci nelze poskytnout na nákup
zemědělských a lesnických strojů (zejména
strojů označených kategorií T, C, S – traktory
a ostatní zemědělské nebo lesnické stroje);

•

Žadatel/příjemce dotace musí dodržet
kategorii podniku (malý, střední), kterou

deklaroval při podání Žádosti o dotaci na
MAS, i ke dni podpisu Dohody.
•

Přípustné způsoby uspořádání právních
vztahů k nemovitostem, na kterých jsou
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví,
spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým
podílem, věcné břemeno. V případě
pozemku pod stavbou je přípustný také
nájem.
Přípustné způsoby uspořádání
právních vztahů k nemovitostem, do kterých
budou umístěny
podpořené stroje,
technologie nebo vybavení jsou: vlastnictví,
spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým
podílem, nájem, výpůjčka, věcné břemeno.
V případě realizace projektu na cizích
pozemcích lze nahradit doklad o vlastnictví či
nájemní smlouvu písemným souhlasem
vlastníků dotčených pozemků s realizací
projektu.

•

Je-li součástí projektu ubytovací zařízení,
musí se jednat o zařízení v souladu s § 2 odst.
c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území včetně
navazujících změn vyhlášky, a dále o zařízení
s kapacitou nejméně 6 pevných lůžek,
maximálně však 40 pevných lůžek (bez
přistýlek). Kapacita 40 lůžek se vztahuje k
ubytovacímu
zařízení
splňujícímu
samostatný funkční celek (např. se
samostatnou recepcí, sociálním zařízením,
oplocením, s vlastním názvem a propagací
apod.);

•

Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační
činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství)
mohou být realizovány pouze ve vazbě na
venkovskou turistiku (žadatel doloží, že v
okruhu 10 km od místa realizace se nachází
objekt venkovské turistiky s návštěvností
min. 2000 osob/rok. Objekt venkovské
turistiky se musí nacházet na území obce do
25 tis. obyvatel.) nebo ubytovací kapacitu
(ubytovací kapacita musí být ve vlastnictví
žadatele, případně ubytovací kapacita je
součástí projektu, případně žadatel má
uzavřenou smlouvu o spolupráci s
provozovatelem ubytovací kapacity (např. o
zajištění stravování pro hosty), a to v
docházkové vzdálenosti)

•

V případě, že se na území obce, ve které je
realizován projekt týkající se ubytování,
vybírají místní poplatky z cestovního ruchu,
se žadatel přihlásí k poplatkové povinnosti u
příslušné obce, a to nejpozději k datu
předložení Žádosti o platbu na MAS.

•

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie
mikropodniků, malých a středních podniků
podle velikosti

Nepovinné přílohy pro bodové zvýhodnění:
•
•

•

výpis z katastru nemovitostí (dostačující
je náhled do elektronické verze katastru)
fotodokumentace objektu (dlouhodobě
nevyužívané budovy nebo stavby či
brownfields)
Prohlášení o zařazení podniku do
kategorie mikropodniků, malých či
středních podniků (Příloha 5 Pravidel
19.2.1).

