Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může
být poskytnuta dotace
(Příloha 3 Pravidel 19.2.1)
Limity společné pro více Fichí:
Nákup nemovitosti
Popis výdaje
Výdaje na nákup nemovitosti v souvislosti s
projektem

Maximální hodnota
maximálně 10 % celkové výše výdajů, ze kterých
je stanovena dotace na daný projekt

Marketing, webové stránky, e-hop apod.
Popis výdaje

Maximální hodnota

Výdaje související s marketingem, webovými
stránkami, e-shopem apod.

100 000 Kč na daný projekt

Motorová vozidla kategorie N - pokud jsou v rámci Fiche způsobilá (kromě Fiche Investice do
lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh) a dále není
uveden jiný limit.

Popis výdaje

Maximální hodnota

Dopravní prostředek (bez chladící/mrazící
jednotky), jehož největší technicky přípustná
hmotnost nepřevyšuje 3,5 t

500 000 Kč

Dopravní prostředek (vč. chladící/mrazící
jednotky), jehož největší technicky přípustná
hmotnost

-

nepřevyšuje 3,5 t – 700 000 Kč
převyšuje 3,5 t, ale nepřevyšující 12 t –
1 500 000 Kč

-

převyšuje 12 t – 2 000 000 Kč

Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu
Popis výdaje

Maximální hodnota

Projekční a průzkumné práce a inženýrská
činnost během realizace projektu

maximálně do výše 20 % výdajů, ze kterých je
stanovena dotace
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Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (čl. 17.1.b))
Popis výdaje

Maximální hodnota

Investice ke zvyšování a monitorování kvality
produktů

 provozní laboratoře a související hardware a
software 1 000 000 Kč
 chladící jednotka – 500 000 Kč
 mrazící jednotka – 700 000 Kč

Investice související s uváděním vlastních
produktů na trh včetně marketingu

 pojízdná prodejna 1 500 000 Kč

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (čl. 19.1.b))
Popis výdaje
Doplňující výdaje jako součást projektu

Maximální hodnota
Maximálně do výše 30% výdajů, ze kterých je
stanovena dotace

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (čl. 20)
Popis výdaje
Doplňující výdaje jako součást projektu
Pojízdná prodejna v rámci oblasti d) Obchody
pro obce
Mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce
pro veřejnost – oblast f), kód 062
Stavební a technologické úpravy opláštění
budovy, v případě, že je pro danou oblast takto
stanoveno

Maximální hodnota
maximálně do výše 30% výdajů, ze kterých je
stanovena dotace
1 500 000 Kč
maximálně do výše 350 000 Kč výdajů, ze
kterých je stanovena dotace
maximálně do výše 200 000 Kč výdajů, ze
kterých je stanovena dotace

Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh (čl. 26)
Popis výdaje

Maximální hodnota některých výdajů

Traktor 50-150kW pro práci v lese

4 000 000 Kč

Traktor do 50 kW pro práci v lese

1 500 000 Kč

Kůň pro práci v lese

100 000 Kč

Vyvážeč (forwarder) do 150 kW

4 000 000 Kč

Klanicový vyvážecí vlek za traktor
s hydraulickým jeřábem s drapákem pro
nakládání dříví

3 000 000 Kč

Klanicový vyvážení vlek za koně

600 000 Kč
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Popis výdaje

Maximální hodnota některých výdajů

Samochodný naviják (železný kůň)

600 000 Kč

Lanový naviják pro soustřeďování dříví

800 000 Kč

Čelní rampovač/nakladač

450 000 Kč

Štěpkovač klestu – nesené zařízení (bez náprav)

1 000 000 Kč

Štěpkovač klestu – tažené zařízení (s nápravami)

2 000 000 Kč

Štípací a krátící stroje na palivové dřevo –
nesené zařízení (bez náprav)
Štípací a kráticí na palivové dřevo – tažené
zařízení (s nápravami)

500 000 Kč
1 000 000 Kč

Zatloukač/zatlačovač/zapichovač kůlů a sloupků

320 000 Kč

Jednonápravový plošinový traktorový přívěs

300 000 Kč

Vícenápravový plošinový traktorový přívěs

500 000 Kč

Půdní fréza kladivová

800 000 Kč

Vozidla pro odvoz dříví (s oplenovou ložnou
plochou)

5 000 000 Kč

Stacionární odkorňovač

4 000 000 Kč

Stacionární rámová pila

3 500 000 Kč

Stacionární pásová pila kmenová

5 000 000 Kč

Stacionární kotoučová pila omítací nebo
rozmítací

3 000 000 Kč

Stacionární kotoučová pila zkracovací

1 300 000 Kč

Sušárna řeziva s kapacitou do 10 m3 včetně
Sušárna řeziva s kapacitou od 10 do 40 m
včetně
Sušárna řeziva s kapacitou nad 40 m3

1 200 000 Kč
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1 900 000 Kč
2 200 000 Kč
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