Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Program rozvoje venkova
Kdo může žádat:
 zemědělský podnikatel
 výrobce potravin (i výrobce pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků)
 výrobce krmiv
 žadatelem musí být mikro, malý nebo střední podnik
Podporované oblasti:
 investice do zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků
v oblasti zpracování zemědělských produktů
 podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků
na trh, umožňující zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií
 operace, jež přispějí k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců
Dotace:
 40 % způsobilých výdajů
 v případě výrobců pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků 35 % způsobilých výdajů pro
střední podniky, 45 % způsobilých výdajů pro mikro a malé podniky
Výdaje:
 minimální částka, ze které je stanovena dotace, je 100 tis. Kč
maximální částka, ze které je stanovena dotace, je 30 mil. Kč na jeden projekt


maximální výše dotace na jednoho příjemce za období 2014 – 2020 je 150 mil. Kč

Podmínky:
 žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých
je stanovena dotace
 pokud je žadatelem zemědělský podnikatel, musí jeho podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na
celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období činit více než 45 %
 projekt se musí týkat výroby potravin pro lidskou spotřebu nebo krmiv pro hospodářská zvířata;
 pokud půjde o projekt vyžadující posouzení vlivu záměru na životní prostředí, žadatel předloží kladné
stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
 zpracování a uvádění na trh se nesmí týkat produktů rybolovu a medu; v případě zpracování vinných
hroznů nebudou podporovány některé technologie
 hlavním cílem projektu nesmí být zateplení budovy za účelem snížení konečné spotřeby energie, pořízené
technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie

Příjem žádostí od 10. 10. 2017 do 30. 10. 2017

Jaké výdaje je možné podpořit:
 Investiční výdaje, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh:
o výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch a
bouracích prací)
o pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu,
balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů)
o investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin
vznikajících při zpracování
o investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů
o investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
o investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh - výstavba a
rekonstrukce vlastních prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení
prodejen apod.
Příklady reálných projektů:


vybudování / vybavení (technologie) moštárny, sýrárny, výrobny salámů, marmelád



pořízení balící linky včetně stroje na označování čárovými kódy



pořízení chladicích boxů, pořízení dopravních prostředků pro dovoz výrobků konečnému spotřebiteli



zřízení prodejny, pořízení pojízdné prodejny a stánků



vybudování bourárny

