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TYPOVÝ PROJEKT: Jezdecká hala Strážiště
V loňském roce byla dokončena výstavba jezdecké haly v Jezdecké stáji
Strážiště na Mladoboleslavsku. Na projekt získala majitelka areálu dotaci ve
výši 60 %. V rámci projektu byla zbourána stará hala o rozměrech 15 x 60
metrů, původně odchovna býků, a na jejím místě byla postavena nová hala
o rozměrech 25 x 50 metrů s kvalitním povrchem, automatickým zavlažováním, se zrcadly a tribunou pro diváky.
Součástí projektu byla také modernizace stávajícího ubytovacího a stravovacího zařízení, pořízení vrtané studny a tepelného čerpadla pro vytápění
ubytovacího zařízení. „Majitelka areálu je aktivním zemědělcem v ekologickém režimu, v rámci realizace projektu maximálně naplnila cíle daného
opatření, získala většinu ze stanovených bodů, proto ani získat dotaci nebylo
až tak obtížné, i když kvůli pochybení úředníka během administrace byla dotace přiznána až po podání odvolání k dané věci,“ řekla Charvátová.

Dotované semináře a školení

Co musí splňovat žadatel?

EVROPSKÉ PENÍZE
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– byly a zase budou…
Obliba jezdeckého sportu a chovu koní stále roste, kdo má chuť
a peníze, buduje vlastní jezdecký areál. Rychle přibývá také těch,
které při výstavbě dobře využili dotací z Evropské unie.

„S

tarou chalupu jsme přestavěli
na ubytovací zařízení, ve stodole
vznikla stáj pro koně, pro výcvik
jezdců jsme postavili jízdárnu,
bez evropských peněz bychom vše takhle
rychle dohromady nedali,“ popisuje Kateřina
Kaprasová vznik rodinného jezdeckého areálu
v obci Úhlejov na Jičínsku. Rodina Kaprasových chová koně plemen shetland pony a hafling, hospodaří na přibližně deseti hektarech
v ekologickém režimu, zaměřuje se na jezdecký
výcvik dětí a mládeže a pořádá také jezdecké
tábory. „Jedná se o typický projekt Programu
rozvoje venkova, kdy příjemcem dotace je zemědělec hospodařící v ekologickém režimu
a v rámci projektu přestavěl starou stavbu na
ubytovací zařízení a vytvořil jedno pracovní
místo. Takový projekt má vždy reálnou šanci
dotaci získat,“ říká Jana Charvátová, která se

dlouhodobě věnuje poradenství s čerpáním
evropských dotací se zaměřením na jezdecké
areály, agroturistiku a životní prostředí.

Vítaná změna
Podobné podmínky budu platit také v nově
připravovaném programovacím období 20142020. „Hlavní změnou je definice venkovských
oblastí, která byla nyní nově stanovena na
celém území ČR mimo hlavní město Praha.
V uplynulém období mohly o dotaci žádat
pouze areály v obcích do 2000 obyvatel, tato
podmínka je nyní zrušena,“ uvedla Charvátová.

Podpora agroturistiky
V novém Programu rozvoje venkova budou
tedy moci v letech 2014-2020 získat dotaci chovatelé koní v rámci opatření 6.4.2 Podpora agroturistiky ve výši 45 % na novou výstavbu nebo
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rekonstrukci ubytovacích zařízení, stravovacích
zařízení, jízdáren, jezdeckých hal, dětských hřišť,
tenisových kurtů, golfu a dalších sportovišť. Způsobilým výdajem je také vybavení nábytkem,
úprava zpevněných povrchů v areálech, osvětlení a oplocení. Dále budou opět alokovány
peníze pro mladé začínající zemědělce, a to na
výstavbu nebo rekonstrukci stájí pro koně a na
stavby pro skladování steliv a krmiv. Nově zde
už nebude možné žádat o dotaci na traktory.
Další možnosti se otvírají pro zemědělce, kteří
chtějí začít podnikat v nezemědělských činnostech. „I této možnosti jsme už využili, když jsme
získali dotaci na nákup strojů a rekonstrukci
provozovny pro podnikání v zemních pracích,“
potvrdila Kaprasová. V rámci nezemědělských
činností je možné čerpat dotaci na stroje
a stavby pro podnikání v prakticky jakémkoliv
řemesle, včetně provozování pálenice, minipivovaru nebo maloobchodu s místními výrobky.
V Programu rozvoje venkova bude do roku 2020
rozděleno 2,17 miliard eur. První výzvy k předkládání žádostí očekáváme v první polovině
roku 2015.

„Čerpání dotací z Programu rozvoje venkova je transparentní, o podpoře daného projektu rozhoduje počet získaných bodů. Dobře připravený projekt musí mít tedy bodů co
nejvíce,“ popisuje Charvátová. Bodovému hodnocení se tak musí podřídit celý projekt
i podnikání žadatele. „Zemědělci proto začínají hospodařit v ekologickém režimu, k ubytování na farmách nabízejí také alespoň podávání snídaní, penziony vytápějí tepelnými
čerpadly nebo používají solární panel na střechách pro ohřev teplé vody, to vše je bodováno a proto pro získání dotace dnes už nevyhnutelné,“ uvádí Charvátová. Dále platí,
že kdo jednou dokáže bodové hodnocení naplnit, může bez problémů čerpat podporu
z Programu rozvoje venkova ve všech jeho opatřeních a je vždy úspěšným žadatelem.
Jedná se o zemědělce, právnickou nebo fyzickou osobu, který:
 hospodaří na ploše minimálně 5 ha a je registrován jako ekologický zemědělec
 má ze zemědělské prvovýroby příjmy, a to min. podíl 45 % a více ze všech jeho příjmů
(zemědělská prvovýroba zahrnuje produkci sena, slámy, obilí apod.; dále produkci zvířat – tedy chov koní a dotace na plochu, nepatří do ní služby – ustájení koní, trénování
apod.)
 v rámci projektu obnovuje stávající stavbu, pokud staví novou stavbu, staví ji na
„ostatní ploše“, tedy nezabírá zemědělský půdní fond.
V novém programovacím období bude nově zkoumáno finanční zdraví žadatele u projektů přesahujících jeden milion korun. „K podání žádosti o dotaci musí být projekt připraven
tak, aby se už mohl začít realizovat – tedy musí mít vydané stavební povolení v právní moci
nebo jiné opatření stavebního úřadu,“ říká Charvátová.

Dotaci z evropských fondů lze získat také
na pořádání cyklů seminářů a školení, což je
v posledních letech žadateli hojně využíváno.
„V rámci opatření priority jedna nového Programu rozvoje venkova lze čerpat podporu na
předávání poznatků a inovací v zemědělství,
lesnictví a ve venkovských oblastech. Proto
dnes můžeme stále častěji narazit na semináře
například o chovu koní, inseminaci, kopytní problematice. Možností je celá řada. Účast je vždy
zdarma, lektoři, pronájem sálů, výukové pomůcky a práce pořadatelů je vždy hrazena právě
z tohoto dotačního titulu,“ popisuje Charvátová.

Operační program životní prostředí
Chovatelé koní jsou častými příjemci dotací
také v rámci Operačního programu životní prostředí. „Lidé, kteří žijí na venkově, mají dobrý
vztah k přírodě kolem sebe a rádi jí pomohou, což
je také cílem Operačního programu životní prostředí,“ říká Charvátová. Z tohoto programu lze
financovat výsadby alejí podél cest, výsadby stromořadí, regenerace parků a obnovu tůní a rybníků. „S využitím dotace jsme vysadili 105 nových
ovocných stromů ve staré aleji a odstraněním
náletů jsme obnovili historicky hojně využívanou
cestu,“ potvrzuje Lenka Kocmanová, chovatelka
koní na Mladoboleslavsku. Dotace u těchto projektů pokrývají až 100 % všech výdajů. 

INZERCE

DOTACE Z EU
PRO JEZDECKÉ AREÁLY
 dotace na jezdecké haly, jízdárny, stáje,
penziony, seníky a rybníky
 stovky zrealizovaných projektů, mnohaleté zkušenosti, příznivé ceny
Více na www.dotacni-centrum.cz,
kontakt: Ing. Jana Charvátová,
mobil: 732 51 36 39
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