
SMART 
BREWERY

ZÍSKEJTE 
MILIONOVOU DOTACI EU
na pořízení pivovaru 
SMART BREWERY 
pro zemědělské podnikatele 
( pozor, platí pouze do 10. 4. 2018 )

PROČ SE VÁM VYPLATÍ VAŘIT PIVO VE
VLASTNÍM KONTEJNEROVÉM PIVOVARU:

· Zajímavý způsob dodatečného příjmu navázaný na hlavní činnost zemědělce
· Získání milionové dotace na kontejnerový pivovar z EU
· Odlišení se od konkurence
· Jednoduché vaření výborného vlastního piva bez nutnosti sládka
· Rychlá návratnost, zajímavý zisk, výrobní náklady na 0,5l piva 5,- Kč

POŘÍDIT SI VLASTNÍ PIVOVAR 
NIKDY NEBYLO JEDNODUŠŠÍ

DOTACE Z EU NA POŘÍZENÍ KONTEJNEROVÉHO PIVOVARU A JEJÍ PODMÍNKY:
· O dotaci může zažádat zemědělský podnikatel, který je minimálně po dobu 2 let před podáním žádosti  registrován v Evidenci zemědělských podnikatelů
· Jeho obrat z prvovýroby musí činit min. 30% ročního obratu
· Výše dotace: 
          - 25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké podniky (nad 250 zaměstnanců)
          - 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky (50-250 zaměstnanců)
          - 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé podniky (do 50 zaměstnanců)
· Částka výdajů na jeden projekt činí minimálně 200 000 Kč (včetně) a maximálně 10 000 000 Kč (včetně)· Doba udržitelnosti projektu 5 let
· Jedná se o přímou nenávratnou dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu,
  Operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností ( https://www.szif.cz/cs/prv2014-641 )

· Pomůžeme vám zajistit financování kontejnerového pivovaru   
  (až 45% dotace pro zemědělce na pořízení pivovaru, na zbytek 
  zajistíme bankovní úvěr,   který se pohodlně splácí z prodeje 
  uvařeného piva)
· Vyrobíme a dodáme vám kontejnerový pivovar dle vašich 
  požadavků a potřebné výrobní kapacity piva
· Zajistíme technickou podporu, postaráme se o vaše proškolení 
  i suroviny, pomůžeme vám s recepturou vlastního piva
· Zajistíme za vás veškerou administrativu spojenou s vařením piva

Příklad financování kontejnerového pivovaru 
modul SB1 s úvěrem na 10 let 
·  cena bez dotace:       2.850.000 Kč
·  cena s dotací:              1.567.500 Kč  
·  45 % dotace z EU      1.282.500 Kč        
·  120 splátek                            15.800 Kč                    

Finanční výnos z uvařeného piva:

 Výrobní náklady: 
pivo 10° = 5,00 Kč bez DPH, pivo 12° = 5,70 Kč bez DPH 
(včetně surovin, energií a spotřební daně)

Běžná VO prodejní cena piva z minipivovaru:  
pivo 10° = 14,50 Kč bez DPH, pivo 12° = 16,50 Kč bez DPH        

Zisk při využití 100% kapacity měsíčně:            
pivo 10° = 83.125 Kč bez DPH,  pivo 12° = 64.800 Kč bez DPH

Neváhejte a kontaktujte nás co nejdříve na e-mailu pavel@smartbrewery.cz nebo tel. 777 999 041, 
následně s vámi připravíme a podáme žádost o dotaci na pivovar. 

BĚHEM PODZIMU 2018 JIŽ MŮŽETE VAŘIT PIVO VE VLASTNÍM PIVOVARU


