Program EXPANZE KŮROVEC

Program EXPANZE usnadňuje malým a středním podnikatelům financování jejich
podnikatelských projektů souvisejících se zpracováním kalamitního dřeva ze
stromů napadených kůrovcem. (Platí pro všechny regiony s výjimkou Prahy)
Parametry zvýhodněných úvěrů
•
•
•
•
•

bezúročný
bez poplatků
výše úvěru 650 tisíc až 60 milionů Kč
doba splatnosti až 10 let
doba odkladu splátek až 4 roky

Finanční příspěvek ke komerčnímu
úvěru
• až 15 % z vyčerpaného úvěru,
maximálně 4 miliony Kč
• určen k úhradě úroků z úvěru poskytnutého
leasingovou společností spolupracující s
ČMZRB

Podporované investice
(stroje a technologie pro těžbu a zpracování
kalamitního dřeva)

• harvestory, lesní traktory, vyvážecí soupravy,
pily, stroje na výrobu dýh a desek a další
• vybudování nebo rozšíření skladovacích
prostor

Podporované ekonomické činnosti
(podle CZ-NACE)

• 02 Lesnictví a těžba dřeva
• 16.1 Výroba pilařská a impregnace dřeva
• 16.21 Výroba dýh a desek na bázi dřeva

Struktura financování projektu (minimální výše projektu 1,5 milionu Kč s DPH)
• zvýhodněný úvěr ČMZRB 650 tisíc až 60 milionů Kč s nulovou sazbou
• komerční úvěr minimálně 20 % z výše projektu
• možnost financování DPH prostřednictvím úvěru ČMZRB
Podávání žádostí o úvěry
S prvotní analýzou vhodnosti projektu k financování za zvýhodněných podmínek pomůže
a podrobnější informace poskytne váš partner.
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Nákup lesních souprav a dřevařské techniky na úvěr s nulovým navýšením –
státní dotace na úhradu úroků

ÚROK – NULA
Jako lesní souprava je uznatelný jakýkoliv stroj poháněný, či tažený traktorem včetně
traktoru, určený na zpracování dřevní hmoty, její těžbu a odvoz či úpravu potěžebních
ploch, včetně likvidace potěžebních zbytků. Traktor nemusí mít lesní úpravu.
Při nákupu naší techniky (není podmínkou všechny stroje v projektu) vyřídíme veškerou
administraci projektu – ZDARMA.

V případě zájmu kontaktujte:

Ing. Roman Machala
tel.: +420 732 441 904
e-mail: machala@agriforest.cz

Nebo navštivte naše webové stránky:

www.agriforest.cz
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