ČERVEN 2012
Zakládání a rozvoj mikropodniků
a) zakládání a rozvoj mikropodniků
− žadatel: FO a PO, která zakládá či rozvíjí mikropodnik v obci do 2000 obyvatel
− dotace: 50% z max. částky 10 mil. Kč
− podpora výstavby či rekonstrukce provozovny včetně vybavení (truhláři, stavaři, kadeřnice, opravny automobilů)

c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu

KDO JSME?
GARANTA CZ a.s. je regionální společností, která řadu let na
našem

trhu

nabízí

obcím,

podnikatelům,

zemědělcům,

neziskovým organizacím a dalším subjektům komplexní služby v
oblasti dotačního managementu.

− žadatel: zemědělský podnikatel, realizující projektu v obci do 2000 obyvatel
− dotace: 50% z max. částky 50 mil. Kč
− podpora výstavby kotelen a výtopen na biomasu

d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
− žadatel: zemědělský podnikatel, realizující projektu v obci do 2000 obyvatel
− dotace: 50% z max. částky 10 mil. Kč

Zajistíme pro Vás:


− podpora na pořízení briketovací či peletovací linky

analýzu Vašeho projektového záměru ve vztahu k dotačním
možnostem



odbornou pomoc při přípravě projektu, kvalitní zpracování
žádosti o dotaci a její předložení



veškerou administrativu v realizační fázi projektu,
komunikaci s poskytovatelem dotace



realizaci zadávacích řízení



poradenství v době udržitelnosti projektu

Zahájení činnosti mladých zemědělců
- žadatel: zemědělský podnikatel, který nedosáhl věku 40 let a zahajuje zemědělskou činnost poprvé
- dotace: 1 100 000 Kč
- podpora na investice v rostlinné i živočišné výrobě a na pořízení zemědělské techniky

ŘÍJEN 2012
Podpora cestovní ruchu
a) Pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky
− žadatel: nezisková organizace, sdružen PO, zemědělci, podnikatelé, realizující projekt v obci do 2000 obyvatel
− dotace 90% z max. částky 1,5 mil. Kč
− podpora výstavby či rekonstrukce cyklostezek, pěších tras, hippostezek, atd. s tematickým zaměřením

Kontaktní osoby:
Pobočka České Budějovice
Kněžská 365/22
370 01 České Budějovice

b) Ubytování a sport
− žadatel: zemědělský či nezemědělský podnikatel, realizující projekt v obci do 2000 obyvatel

Ing. Zuzana Drábová

− dotace 50% z max. částky 10 mil. Kč

T/F: (+420) 725 038 384

− podpora výstavby či rekonstrukce ubytovacích, stravovacích a sportovních zařízení včetně vybavení

E:

drabova@garanta-cz.eu

Lesnická technika
− žadatel: vlastník min. 3 ha lesních pozemků

T/F: (+420) 386 321 233

Mgr. Václava Bočková

E:

garantacz@garanta-cz.eu

T/F: (+420) 725 920 652

W:

www.garanta-cz.eu

E:

− dotace 50%, podpora je v režimu de-minimis
− podpora pořízení lesnické techniky (traktor, štěpkovač, sekačky, atd.)

bockova@garanta-cz.eu
Lesní cesty
− žadatel: vlastník lesního pozemku
− dotace 100% z max. částky 6 mil. Kč
− podpora výstavby či rekonstrukce lesních cest

