
Komplexní dotační služby a poradenství | Fondy EU | Organizace výběrových řízení 
 

1 | 2 
ALNIO Group s.r.o. | Kounicova 284/39, CZ 602 00 Brno  
www.alnio.cz | www.dotacnisluzby.cz 

Bioplynové stanice 

Dotační program podporující výstavby a modernizace bioplynových 
stanic. 

Podporované aktivity 

 Nová výstavba BPS; 

 Investice v souvislosti s navýšením výkonu stávajících BPS (max. do celkového výkonu 500 kW), které 
budou po rekonstrukci považovány za nové zařízení; 

 Investice na instalaci nových dodatečných zařízení nebo komponent do stávajících BPS za účelem 
efektivnější výroby energie. 

Výše dotace 

 Výše dotace dle druhu žadatele: 

 malý podnik:   80 % 

 střední podnik:  70 % 

 velký podnik:   60 % 

Žadatel 

 Zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) definovaný zákonem č. 252/1997 Sb.,  
o zemědělství: 

 minimálně po dobu 2 let před podáním žádosti o dotaci musí být evidován v Evidenci 
zemědělského podnikatele 

 k datu podání žádosti o dotaci musí splňovat některou z následujících podmínek:  

 vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům  
za poslední účetně uzavřené období, nebo: 

 hospodaří v lese s min. výměrou 10 ha - dle zákona č. 289/1998 Sb. o lesích,  
(podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské 
osnovy). 
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Specifika a omezení 

1. Minimální výdaje na projekt: 200 000 Kč.  

2. Maximální výdaje na projekt: 50 000 000 Kč. 

3. V případě, že projekt či jeho část podléhá řízení stavebního úřadu, pak je žadatel povinen nejpozději 
v den podání Žádosti o dotaci předložit pravomocné a platné odpovídající povolení stavebního 
úřadu. 

4. Většina vyrobené energie žadatelem (více než 50 %) musí sloužit k prodeji nebo být využita pro 
nezemědělskou činnost. 

5. Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou hl. města Prahy, Plzně, Liberce, Brna  
a Ostravy. 

6. Žadatel musí dodržovat minimální normy energetické účinnosti (vyhl. č. 441/2012 Sb. a 453/2012 Sb.). 

7. Roční vstup surovin do BPS musí být minimálně z 30 % celkové hmotnosti tvořen kejdou prasat nebo 
prasečím hnojem. 

Klíčová hodnotící kritéria 

1. Finanční náročnost projektu v poměru k instalovanému výkonu zařízení. 

2. V souvislosti s projektem nedošlo/nedojde k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. 

3. Vliv realizace projektu na zvýšení zaměstnanosti – vytvoření pracovních míst. 

Kontakty 

1.   Ing. Veronika Paulíková 

e-mail: veronika.paulikova@alnio.cz 

tel.: +420 733 607 901 

 


