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4.2.1 – Definice žadatele
ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL
•

vedený v EZP

•

podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových
příjmech za poslední uzavřené účetní období k datu podání
Žádosti o dotaci činil 45 % a více (záměr a)

VÝROBCE POTRAVIN NEBO KRMIV
•

výstupními produkty jsou výrobky uvedené v příloze I
Smlouvy o fungování EU (záměr a) i b)

VÝROBCE PEKAŘSKÝCH, CUKRÁŘSKÝCH A JINÝCH MOUČNÝCH
VÝROBKŮ
•

výstupními produkty jsou vybrané výrobky neuvedené v
příloze I Smlouvy o fungování EU (záměr c)

4.2.1 – Druh a výše dotace

Výdaje, ze
kterých je
stanovena
dotace:
Kč na projekt:
Min.
100 000 Kč

Záměr a)

• 40 % výdajů, ze kterých je stanovena
dotace

Záměr b)

• 40 % výdajů, ze kterých je stanovena
dotace

Záměr c)

• 35 % výdajů, ze kterých je stanovena
dotace, pro střední podniky
• 45 % výdajů, ze kterých je stanovena
dotace, pro mikro a malé podniky

Max.
30 000 000 Kč
Max. výdaje na
příjemce za
období:
150 000 000
Kč

4.2.1 – Způsobilé výdaje
pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů,
finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících
se sledovatelností produktů)
výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních
ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)
investice související se skladováním zpracovávané suroviny,
výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování
s výjimkou odpadních vod
investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality
produktů
investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba
a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora,
vybavení prodejen)
investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském
provozu

4.2.1 – Kritéria přijatelnosti a další podmínky I.
•

Projekt se musí týkat výroby potravin/krmiv (záměry a;b)
• Záměr c) vymezené hospodářské činnosti dle CZ-NACE

•

Jeli žadatel zemědělec v EZP – povinnou přílohou je prokázání
zemědělské prvovýroby (Příloha 6 – pro fyzické osoby se
nezapočítává do příjmů §6 závislá činnost), min. příjmy ze
zem prvovýroby musí být 160 200 Kč

•

Žádost obdrží minimálně 25 bodů

•

Žadatel je malý/střední podnik (od podání žádosti do podpisu
Dohody)

•

Předmět projektu nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb

•

Záměr c)
•

•

Dotaci lze poskytnout pouze na počáteční investici (nová provozovna,
rozšíření sortimentu, rozšíření kapacity, změna celkového výrobního
postupu)
Motivační účinek

4.2.1 – Kritéria přijatelnosti a další podmínky II.
•

Je-li předmětem dotace investice související s uváděním
výrobků na trh - výroky uvedené v Příloze I Smlouvy o
fungování EU musí být více než 50%

•

U vybraných preferenčních kritérií nově zavedena sankce P,
tj. snížení částky dotace o 50% uplatňované po podání
Žádosti o platbu

4.2.1 – Preferenční kritéria
Preference (výběr)
• Pořízení informačních technologií
• Zkrácení dodavatelských řetězců
• Návaznost na operaci 16.1.1
• Realizace v hospodářsky problémových regionech
• Žadatelem je mladý zemědělec/potravinář/krmivář
• Žadatel má registrovanou značku kvality potravin
• Finančně méně náročné projekty

Změny
• Pk 7 (projekt se týká) – odstraněna přímá vazba na
zpracování; podkritérium krmiva – zvýšení bodů
• Pk 10 (systém bezpečnosti a jakosti) – přidáno
podkritérium pro krmiváře

Děkuji za pozornost

