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Výroba tvarovaných biopaliv 

Dotace podporující nové výstavby a modernizace zařízení na 
výrobu tvarovaných biopaliv. 

Podporované aktivity 

1. Výdaje na technologie 

 technologie na výrobu tvarovaných biopaliv (technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění 
biomasy, dezintegrace biomasy, sušení biomasy, mixování a úpravy biomasy, lisování, úpravy  
a expedice produktu, elektroinstalace, řízení provozu včetně nákupu nezbytné výpočetní techniky 
v souvislosti s projektem – hardware, software) 

 montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání 

 

2. Ostatní výdaje – maximálně do výše 50 % celkových způsobilých výdajů 

 stavební obnova či nová výstavba provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv (včetně 
nezbytného zázemí pro zaměstnance) – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, 
přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení 
staveb 

 doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů v areálu zařízení, úprava povrchů 
pro skladové hospodářství, manipulační plochy) 

 pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost 
v souvislosti s projektem, tj. manipulátor, vysokozdvižný vozík  

Výše dotace 

 Výše dotace dle druhu žadatele: 

 malý podnik:   45 % 

 střední podnik:  35 % 

 velký podnik:   25 % 
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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). 

Specifika a omezení 

1. Minimální výdaje na projekt: 200 000 Kč.  

2. Maximální výdaje na projekt: 10 000 000 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. U projektů nad 1 mil. Kč je posuzováno finanční zdraví, resp. ekonomická způsobilost žadatele. 

5. Podpora na Ostatní výdaje lze čerpat maximálně do výše 50 % celkových výdajů, ze kterých  
je stanovena dotace. 

6. Žadatel musí dodržet kategorii podniku (malý, střední), kterou deklaroval při podání Žádosti  
o dotaci, až do podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 

7. Většina vyrobeného paliva žadatelem (více než 50 %) musí sloužit k prodeji nebo být využita pro 
nezemědělskou činnost. 

8. Podporována je pouze výstavba nebo modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv – dřevních 
nebo směsných plet, nedřevních plet, dřevních briket.  

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

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

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

Klíčová hodnotící kritéria 

1. Finanční náročnost projektu. 

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

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

1.   Ing. Veronika Paulíková 

e-mail: veronika.paulikova@alnio.cz 

tel.: +420 733 607 901 

 


