
DOTACE NA
POŘÍZENÍ LESNICKÉ TECHNIKY

Nepřijděte o dotaci na lesnickou 
techniku ve výši až 50 %!

Máte-li možnost hospodařit, nebo již 
hospodaříte, v lesích o výměře min. 3 ha?

Pokud ano, využijte služeb oddělení Afinance. 

Pomůžeme Vám vybrat vhodnou techniku,  
zpracovat žádost o dotaci a zvýšit tak  
pravděpodobnost Vašeho úspěchu.

V případě zájmu vyplňte přiložený formulář  
a kontaktujte team Afinance.

MÁM ZÁJEM O DOTACI NA POŘÍZENÍ LESNICKÉ TECHNIKY

Název klienta a identifikační údaje:

Sídlo: Okres:

IČ: DIČ: plátce ANO / NE Mob.:

E-mail: Tel.:
podpis

Počet ha lesa (i v nájmu): Pořizovaná technika:

Vyplněný formulář zašlete na email dotace@a-finance.cz nebo poštou na adresu:
AGROTEC a. s., oddělení Afinance, Brněnská 74, 691 03 Hustopeče

IČ: 00544957, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně B/138, Pozn: Dotazník je možné vyplnit i na www.a-finance.cz
Vyplněním dotazníku souhlasím s tím, aby výše uvedené údaje byly dále zpracovávány podle zákona 101/2000 Sb., v platném znění, za účelem dalšího 

obchodního kontaktu, zasílání nabídek včetně elektronických, a s tím, že tyto údaje mohou být poskytnuty dalším subjektům skupiny AGROTEC a. s.. Tento souhlas je udělován na dobu neurčitou 
a může být kdykoli písemně odvolán. Dále  souhlasím se zasíláním obchodních sdělení  v souladu s §7 zákona č. 480/2004 Sb. Tato obchodní sdělení budou šířeny bezplatně.



DOTACE NA
TECHNIKU PRO ZPRACOVATELE 
BIOMASY

Nepřijděte o dotaci na lesnickou 
techniku až ve výši 50 %!

Pracujete v lese a zpracováváte 
např. štěpku a potěžební zbytky?

Pokud ano, využijte služeb oddělení Afinance. 

Pomůžeme Vám vybrat vhodnou techniku, zpra-
covat žádost o dotaci a zvýšit tak pravděpodob-
nost Vašeho úspěchu.

MÁM ZÁJEM O DOTACI NA TECHNIKU PRO ZPRACOVATELE BIOMASY

Název klienta a identifikační údaje:

Sídlo: Okres:

IČ: DIČ: plátce ANO / NE Mob.:

E-mail: Tel.:

podpis
Počet zaměstnanců: Roční obrat: 

Pořizovaná technika:

Vyplněný formulář zašlete na email dotace@a-finance.cz nebo poštou na adresu:
AGROTEC a. s., oddělení Afinance, Brněnská 74, 691 03 Hustopeče

IČ: 00544957, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně B/138, Pozn: Dotazník je možné vyplnit i na www.a-finance.cz
Vyplněním dotazníku souhlasím s tím, aby výše uvedené údaje byly dále zpracovávány podle zákona 101/2000 Sb., v platném znění, za účelem dalšího 

obchodního kontaktu, zasílání nabídek včetně elektronických, a s tím, že tyto údaje mohou být poskytnuty dalším subjektům skupiny AGROTEC a. s.. Tento souhlas je udělován na dobu neurčitou 
a může být kdykoli písemně odvolán. Dále  souhlasím se zasíláním obchodních sdělení  v souladu s §7 zákona č. 480/2004 Sb. Tato obchodní sdělení budou šířeny bezplatně.

V případě zájmu vyplňte formulář a kontaktujte 
pracovnice teamu Afinance:

Jana Bartáková 
bartakova@a-finance.cz
 +420 602 746 485

Bc. Markéta JaMBorová
jamborova@a-finance.cz
 +420 724 211 534


