
MÁM ZÁJEM O DOTACI

Název klienta a identifikační údaje:

Sídlo: Okres:

IČ: DIČ: plátce ANO / NE

E-mail: Mob.:
podpis

Plánovaná investice:

Vyplněný formulář zašlete na email dotace@a-finance.cz nebo poštou na adresu:
AGROTEC a. s., oddělení Afinance, Brněnská 74, 693 01 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.

Žádejte v lednu o dotace
ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU 
„MODERNIZACE“
KDO může žádat?
• Zemědělský podnikatel (FO, PO) podnikající v prvovýrobě

KOLIK můžu získat?
• Až 60 % dotace ze způsobilých výdajů, u strojů jsou dány limity maximálních cen 
• Omezení na jedno IČ činí 15 mil. Kč

CO si můžu pořídit?
• Stroje pro zpracování půdy (pluhy, brány, válce, kypřiče, kombinátory)
•  Stroje pro založení a ošetřování porostu (secí stroje, rozmetadla, postřikovače)
•  Stroje pro sklizeň (mlátičky, lisy, řezačky, mulčovače)
•  Traktorové přívěsy, návěsy, nosiče, kontejnery, čelní nakladače, manipulátory
• Další speciální stroje pro pěstování zeleniny, brambor, chmele, ovoce, vinné révy
• Stroje pro živočišnou výrobu (krmné vozy, nastýlací vozy, přepravníky zvířat atd.)
• Technologie pro živočišnou výrobu (dojící stroje, vybavení stájí atd.)

Příjem žádostí?
Předpokládaný termín příjmu žádostí je v polovině ledna 2015.

Povinnosti žadatele?
Lhůta vázanosti 5-ti let ukládá žadateli podmínku předmět dotace využívat a vlastnit dle 
nastaveného projektu po dobu 5 let, nepronajímat jej. 

Úspěšnost?
Vše závisí na preferenčních bodech, které s Vámi zkonzultujeme.

V případě zájmu vyplňte přiložený formulář a kontaktujte tým Afinance  
na e-mailové adrese dotace@a-finance.cz.


