Dotace z programu SZIF – Program rozvoje venkova

TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH
PROVOZOVEN
Dotace je poskytována na podporu nákupu strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva a
případných stavebních úprav s tím souvisejících.
Podpora je zaměřena na investice, jejichž výsledkem je modernizace dřevozpracujícího provozu, a to
zejména prostřednictvím technologického vybavení.
TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: jaro 2017
PŘÍJEMCE:
Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, tj. zemědělský podnikatel
nebo držitel živnostenského oprávnění k provozování volné živnosti v oboru:
- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost;
- činnost odborného lesního hospodáře;
- nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin;
- zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slámových výrobků;
- výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů.
Obce a právnické osoby založené/zřizované obcemi.
Žadatel musí být mikro (do 10 zaměstnanců) nebo malý podnik (do 50 zaměstnanců) – pozor na propojenost
podniků.
Pro podporu je způsobilá provozovna s průměrným ročním pořezem do 10 000 m3 včetně.
U investic nad 1 mil. Kč bude nutné prokázání Finančního zdraví - tj. mít uzavřená minimálně 2-3 účetní
období subjektu.
VÝŠE DOTACE: 50% způsobilých výdajů projektu
Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10.000 Kč.
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 5.000.000 Kč.
V případě stavebních investic je nutné v době zaregistrování žádosti o podporu předložit odpovídající
povolení stavebního úřadu (platné a pravomocné k datu zaregistrování žádosti)
včetně ověřené projektové dokumentace
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ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:
- stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení pilnic a/nebo
pro sušení a impregnování masivního dřeva
Kód
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020

Popis výdaje
Odkorňovače
Detektory kovů
Profilovací a redukční zařízení
Dopravníky a transportéry (kulatiny i řeziva) včetně třídicího zařízení
Technika pro značení kulatiny i řeziva
Rámové pily stacionární včetně příslušné mechanizace (vozíky, apod.)
Pásové pily stacionární včetně příslušné mechanizace
Kotoučové pily stacionární včetně příslušné mechanizace
Zkracovací a kapovací pily stacionární včetně příslušné mechanizace
Zařízení brusíren
Odsávání třísek a pilin
Sekačky, štěpkovače a drtiče dřevního odpadu včetně dopravníku
Měřící a registrační zařízení
Zařízení pro třídění, stohování a paketování řeziva
Sušárny řeziva (včetně regulační technologie)
Impregnační zařízení – vana
Impregnační zařízení – autokláv
Manipulační technika (VZV, jeřáb) – max. 2.000.000 Kč
Stavební náklady
Nákup nemovitosti – max. 10% celkových způsobilých výdajů

Jsou podporovány operace před průmyslovým zpracováním dřeva. Za průmyslové zpracování dřeva se
nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary – například výroba řeziva a jeho základní
opracování.
Není podporováno navazující zpracování dřeva, včetně technologie pro výrobu nábytku, dveří, oken, zárubní
(např. CNC stroje, velkoplošná dělící/formátovací pila).
HODNOTICÍ KRITÉRIA:
- žadatel obdrží minimálně 15 bodů v hodnoticích kritérií

Mob.:
725 140 000
E-mail: veronika.brunclikova@dotacnikancelar.eu

www.dotacnikancelar.eu
mob. : 724 994 559
tel.: 491 616 630 fax: 491 616 632
e-mail: info@dotacnikancelar.eu

Veronika Brunclíková
dotační poradce

Ing. Tomáš Ruprich – dotační a realitní kancelář
Československé armády 383/5
500 03 Hradec Králové
IČ 40145018 DIČ CZ6607291878

