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Návaznost PRV ČR 2014 - 2020
PRV 2014-2020
PRV 2007-2013

opatření 16
Spolupráce

opatření I.1.3 Přidávání
hodnoty zemědělským a
potravinářským
produktům

podopatření I.1.3.2
Spolupráce při vývoji
nových produktů,
postupů a technologií

podopatření 16.2 Podpora
vývoje nových produktů,
postupů a technologií

operace 16.2.2 Podpora
vývoje nových produktů,
postupů a technologií
při zpracování zem.
produktů a jejich
uvádění na trh

Finanční zhodnocení Investic do potravinářských inovací v
rámci Programu rozvoje venkova za období 2007-2013

Celkový rozpočet PRV 2007 – 2013
3,7 mld. EUR

Celkem Osa I PRV 2007 - 2013 z toho
I.1.2.3 (inovace v potravinářství)
4%

Rozpočet na Osu I. celkem
891,6 mil. EUR

I.1.3.2
Celkem Osa I

96%

Rozpočet na Investice do potravinářských inovací
35,2 mil. EUR
(tj. cca 4 % rozpočtu z Osy I)

Zdroj dat: 11. modifikace PRV 2007 - 2013

Zhodnocení inovací v potravinářství v rámci
Programu rozvoje venkova v období 2007 – 2013
Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií
(resp. inovací) v potravinářství

Spolupráce při vývoji nových
produktů, postupů a technologií
(resp. inovací) v potravinářství
Počet zaregistrovaných žádostí
(ks)
Částka za zaregistrované projekty
(Kč)

122

27%
1 891 691 526

Počet schválených žádostí (ks)
Částka za schválené projekty (Kč)

56
1 027 552 948

Proplacené žádosti (ks)
Částka za proplacené žádosti (Kč)

Inovace v potravinářství celkem,
z toho proplacené žádosti

Celkem

46
725 778 136

Data jsou aktuální k 1. 8. 2015

73%

schválené
proplacené

Program rozvoje venkova ČR
na období 2014-2020
1. kolo příjmu žádostí
29. 9. 2015 od 8:00 – 12. 10. 2015 do 13:00

Rozpočet na operaci 16.2.2 činí
630 mil. Kč

Operace 16.2.2
Definice žadatele/příjemce dotace
• Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu. Podpořit
lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který má k
vývoji nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál
a výrobní prostředky
nebo
výrobce krmiv, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie
vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky
• Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt splňuje definici
příjemce dotace a minimálně jeden subjekt je výzkumnou institucí.

Druh a výše dotace
• Výše dotace činí 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
• Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí
od 1 mil. Kč do 150 mil. Kč. Výdaje na spolupráci musí tvořit:
- U projektů do 5 mil. Kč výdajů (včetně), ze kterých je stanovena dotace
minimálně 15% výdajů a zároveň maximálně 50 % výdajů, ze kterých
je stanovena dotace.
- U projektů nad 5 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace minimálně
1 mil. Kč (včetně) a zároveň max. 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Operace 16.2.2
Způsobilé výdaje
•

provozní náklady spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů
a technologií ve zpracování zemědělských produktů, resp. výrobě potravin a
krmiv.

•

Náklady na spolupráci se týkají přípravných operací, zkoušek a hmotných
anebo nehmotných investic souvisejících se spoluprací, před použitím nově
vytvořených produktů, postupů a technologií pro obchodní účely.

•

Přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se zavedením
do praxe inovativních postupů a technologií, které jsou výsledkem
spolupráce s výzkumnou institucí

•

DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH

Operace 16.2.2
Kritéria přijatelnosti (1)
•

Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města
Prahy

•

Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé
výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000,- Kč

•

Žadatel zveřejní výsledky projektu a zajistí jejich šíření

•

Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením
aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a
proveditelnosti

•

Beneficientem, tzn. konečným uživatelem dotace, je výrobce potravin nebo
krmiv

Operace 16.2.2
Kritéria přijatelnosti 16.2.2 (2)
•

Spolupráce bude realizována minimálně dvěma subjekty s výjimkou
projektů realizovaných žadatelem, který má k vývoji nového produktu,
postupu nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě
kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů

•

Projekt se musí týkat výroby potravin nebo krmiv; výrobní proces se
pak musí týkat zpracování a uvádění na trh surovin/výrobků uvedených v
příloze I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní produkt musí být v této
příloze uveden, zpracování se však nesmí týkat medu a produktů rybolovu,
v případě výroby krmiv je výstupní produkt omezen na krmiva určená pro
hospodářská zvířata

Operace 16.2.2
Kritéria přijatelnosti 16.2.2 (3)
•

V případě zpracování vinných hroznů se projekt netýká technologií, které
obsahují:
o dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu
nejméně 600 litrů
o speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku
pro výrobu červených vín (tzv. vinifikátory)
o cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu
tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a
zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami

•

U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, je
podmínkou přijatelnosti předložení kladného
stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů realizace projektu na životní
prostředí

Operace 16.2.2
Další podmínky 16.2.2 (1)
•

Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 40 bodů

•

Žadatel/příjemce dotace je povinen naplánovat realizaci projektu tak, aby
Žádost o platbu byla předložena nejpozději do 36 měsíců od podpisu
Dohody o poskytnutí dotace

•

Součástí projektu je spolupráce, tj. předmětem projektu nesmí být pouze
pořízení inovované technologie, její zavedení a zkoušky

•

Za zpracování v rámci této operace nelze považovat jednoduchou úpravu
vstupní suroviny bez její významné změny jakosti, jako např. změny obsahu
živin, konzistence, struktury, chutě, vůně, tvaru

•

Výzkumnou institucí/subjektem se rozumí subjekt, bez ohledu na právní
formu nebo způsob financování, který je činný v oblasti základního výzkumu,
aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje a šíří jeho výsledky
prostřednictvím výuky, publikování nebo předváděním technologií.

Operace 16.2.2
Další podmínky 16.2.2 (2)
• V případě, že žadatelem je jednotlivý subjekt, má žadatel k vývoji nového
produktu, postupu nebo technologie kvalifikovaný personál a dostatečné
výrobní prostředky. Splnění podmínky posoudí Hodnotitelská komise.
• Projekt není jen prostou obměnou výrobku, obměnou technologií,
strojů a zařízení nebo racionalizací výroby.
• Spolupracující subjekt musí být vybrán již k datu zaregistrování Žádosti
o dotaci, nemusí být vybírán prostřednictvím výběrového řízení.

• Projekt je inovativního charakteru, tj. od Hodnotitelské komise
neobdržel 0 bodů v rámci posuzování inovativnosti
• Projekt v rámci posuzování efektivnosti a proveditelnosti Hodnotitelskou
komisí neobdržel 0 bodů.

Operace 16.2.2
Kritéria posuzování projektu
Hodnotitelskou komisí (1)
1) 1.1.
1.2.
2) 2.1.
2.2.

Inovace pouze pro předkladatele projektu - 1 - 7 bodů
Inovace pro dané odvětví v České republice - 7 - 12 bodů
Jedná se o vývoj zcela nového výrobku (složení i obal) - 15 bodů
Jedná se o nový technologický proces balení, nový typ obalu přispívající
ke zvýšení jakosti nebo bezpečnosti výrobku - 7 bodů
2.3. Jedná se o vývoj nové technologie zpracování suroviny (kromě balení)
- 7 bodů
2.4. Jedná se o nový organizační postup - 5 bodů
3) Projekt řeší prodloužení trvanlivosti výrobku jinou cestou než použitím
konzervačních látek (dlouhodobé plnění nadstandardních požadavků obsahu
mikroorganismů ve finálním výrobku, výroba sterilních výrobků, balení v
ochranné atmosféře)
3.1. prodloužení trvanlivosti uvedeným způsobem je hlavním cílem projektu
- 5 bodů
3.2. prodloužení trvanlivosti uvedeným způsobem je vedlejším cílem projektu
- 3 body

Operace 16.2.2
16.2.2 Kritéria posuzování projektu
Hodnotitelskou komisí (2)
4) Jedná se o zlepšení systémů dohledatelnosti výrobku – 5 bodů
5) Předmětem projektu je i vývoj inovativního postupu, který povede ke zvýšení
kvality výrobku v oblasti zachování původních vlastností a charakteru suroviny
(nejedná se pouze o trvanlivost)
5.1. zachování původních vlastností suroviny je hlavním cílem projektu
– 5 bodů
5.2. zachování původních vlastností suroviny je vedlejším cílem projektu
– 2 body
6) Jedná se o výrobek nebo proces výroby snižující nebo odstraňující možnost vzniku
kontaminantů včetně kontaminantů procesních – 3 body
7) Je výrobek obohacen o výživové látky – 2 body
8) Má výrobek snížený obsah nutričně nežádoucích látek (reformulace) – 2 body
9) Zhodnocení spolupracujícího subjektu (reference z minulosti, patrná minimálně
dvouletá činnost subjektu v příslušném oboru) – 1 - 5 bodů

Operace 16.2.2
16.2.2 Kritéria posuzování projektu
Hodnotitelskou komisí (3)
10) Zhodnocení navrhovaného postupu spolupráce (jsou popsány konkrétní
kroky týkající se navrhování, produktu, procesu nebo technologického
rozvoje a zkoušek a hmotných a nebo nehmotných investic
souvisejících se spoluprací, před použitím nově vytvořených produktů,
procesů a technologií pro obchodní účely) – 1 - 5 bodů
11) Zhodnocení efektivnosti projektu (posuzuje se zejména ekonomická
návratnost projektu na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci) –
1 - 5 bodů
12) Zhodnocení proveditelnosti projektu - 1 bod
Pokud projekt obdrží za kritérium 1), 11), nebo 12) 0 bodů,
administrace Žádosti o dotaci bude ukončena.

Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a
technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh

Pořadí
1.

2.

Kritérium
Posouzení projektu Hodnotitelskou komisí

Žadatel má registrovanou značku kvality potravin
KLASA u některého ze svých výrobků, nebo je
některý z jeho produktů označen jako produkt s
chráněným zeměpisným označením nebo označením
původu nebo jako zaručená tradiční specialita, či
získal ocenění Regionální potravina.

Možný
bodový
zisk
0-65

5

Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a
technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh

Pořadí

Kritérium

Možný
bodový
zisk

3.1

Podíl příjmů z potravinářské výroby, nebo výroby
krmiv na celkových příjmech žadatele
80 % a více

3.2

70 – 79 %

8

3.3

60 – 69 %

6

3.4

50 - 59%

5

3.

10

Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a
technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh
Pořadí

4.

4.1

4.2

Kritérium

Možný
bodový
zisk

Žadatel má platné osvědčení o původu
biopotraviny/biokrmiva, které je uděleno některou z
kontrolních organizací pověřenou MZe dle čl. 29
zákona č. 242/2000 Sb., tzn. ABCERT AG, BIOKONT
CZ s.r.o., KEZ o.p.s. a BUREAU VERITAS CZECH
REPUBLIC, spol. s r.o. a
více než 75 % podílu příjmu/výnosů z produkce
biopotravin/biokrmiv na celkových příjmech/výnosech
z produkce potravin/krmiv, nebo více než 25 mil. Kč
příjmu/výnosů za produkci biopotravin/biokrmiv
10 – 75 % (včetně) podílu příjmu/tržeb z produkce
biopotravin/biokrmiv na celkových příjmech/výnosech
z produkce potravin/krmiv, nebo 10 – 25 mil. Kč
(včetně) příjmu/výnosů za produkci biopotravin/
biokrmiv.

5

3

Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a
technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh
Pořadí

Kritérium

5.

Předmětem projektu je zpracování:

5.1

mléka (kapitola* 4)

5.2

masa (kapitola* 1, 2, 5,16)

5.3

6.
7.
7.1
7.2
8.

ovoce/zeleniny/chmele/moštové hrozny (kapitola*
7,8,20,22)
Předmětem projektu je výroba mouky nebo škrobu z
bezlepkových obilovin, sóji nebo amarantu
Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň
kategorie:
A
B
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (uvedené ve
formuláři Žádosti o dotaci, str. A2) přesahují částku 5
mil. Kč.

Možný
bodový
zisk
10
8
8

8

9
4
5

Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a
technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh
Pořadí
9.

10.

Kritérium

Předmětem projektu je investice do technologií
umístěných v objektu ve vlastnictví žadatele
Projekt je realizován v hospodářsky
problémových regionech definovaných v příloze
usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 15. května
2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014
– 2020

Možný
bodový
zisk
5

2

Děkuji za pozornost!
Tereza Říhová
e-mail: tereza.rihova@mze.cz
tel.: 221 812 374

