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Investice do dřevozpracujících provozoven 

Dotace na podporu investic do strojů, technologií, a souvisejících 
stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách. 

Podporované aktivity 

 Stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení: 

 manipulačních skladů 

 pilnic (např. pily, odkorňovače, dopravníky) a/nebo:  

 pro sušení a impregnování masivního dřeva (např. sušárny řeziva, impregnační vany  
a zařízení, manipulační technika) 

 Mokré sklady dříví (tj. zpevněné a odvodněné plochy se systémem pro skrápění dříví vodou) 

 Nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace 

Výše dotace 

 Maximální míra podpory 50% z celkových způsobilých výdajů projektu  

Žadatel 

 Podnikatelský subjekt podnikající v oblasti zpracování dřeva,  

 Žadatel o dotaci musí být podnikatelem v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, tj.: 

 zemědělský podnikatel definovaný zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 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 slaměných výrobků,  

 výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů. 

 Obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi 

 Dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví 
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Specifika a omezení 

1. Minimální náklady na projekt: 10 000 Kč  

2. Maximální náklady na projekt: 

I. Pro subjekty s méně než dvouletou historií: 1 000 000 Kč  

II. Pro subjekty s více než dvouletou historií: 5 000 000 Kč  

3. Žadatel musí splňovat definici mikro nebo malého podniku (zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, 
roční obrat nepřesahuje 10 mil. EUR) 

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

5. U projektů nad 1 mil. Kč je posuzováno finanční zdraví, resp. ekonomická způsobilost žadatele. 

6. Pro podporu je způsobilá provozovna s průměrným ročním pořezem do 10 000 m3 včetně. 

7. Projekt musí být ekonomicky vyhodnocen jako efektivní (vypočtená doba návratnosti musí být kratší 
než doba odepisování dle odpovídající odpisové skupiny). 

8. Investice jsou omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním.  
Za průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary  
(např. výroba řeziva a jeho základní opracování) a dále sušení a impregnace masivního dřeva.  
Za průmyslové zpracování se považuje průmysl papírenský. 

9. Nepodporuje se ostatní navazující zpracování dřeva, včetně technologie pro výrobu nábytku, 
dveří, oken, zárubní (např. CNC stroje, nebo velkoplošná dělící či velkoplošná formátovací pila). 

10. Žadatel musí dodržet kategorii podniku (mikro, malý), kterou deklaroval při podání Žádosti o dotaci, 
až do podpisu Dohody o poskytnutí dotace (nevztahuje se na obce, právnické osoby zřízené obcí nebo 
dobrovolné svazky obcí). 

11. Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou hl. města Prahy. 

12. Žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem,  
které souvisí s realizací projektu. 

13. Doba vázanosti na účel projektu je 5 let od převedení dotace. 

Klíčová hodnotící kritéria 

1. Komplexnost projektu – dojde k investici do strojního vybavení pilnic nebo manipulačního skladu  
a zároveň investici do zařízení pro sušení a impregnování masivního dřeva. 

2. Vliv realizace projektu na zvýšení zaměstnanosti – počet nově vytvořených pracovních míst. 

3. Finanční náročnost projektu. 

Kontakty 

1.   Ing. Veronika Paulíková 

e-mail: veronika.paulikova@alnio.cz 

tel.: +420 733 607 901 

 


