Vyřízení dotací z EU
pro potravináře

8. kolo Programu rozvoje
2014 – 2020
Základní kritéria žadatele
a) Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence
zemědělského podnikatele), který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku a jehož podíl příjmů ze
zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období činil 45 % a více.
b) Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici mikro, malého nebo
středního podniku. Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů.
c) Výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku. Podpořit lze výrobce krmiv,
které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a kteří mají Živnostenský list/výpis
z obchodního rejstříku na činnost odpovídající předmětu dotace.
d) Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici malého nebo středního
podniku. Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin, které definuje zákon o potravinách a jejichž činnost spadá do
CZ – NACE
- 10.52 Výroba zmrzliny,
- 10.71 výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých,
- 10.72 Výroba sucharů a sušenek, výroba trvanlivých cukrářských výrobků,
- 10.73 Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků,
- 10.82 Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek
Výstupní produkt musí být vybraným produktem uvedeným v Příloze č. I Smlouvy o fungování EU
Žadatel nesmí být veden v EZP (Evidence zemědělského podnikatele) – u kategorie d)

Příjem Žádostí o dotaci: 8.10. – 29.10.2019
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Výše dotace
Základní výše dotace:
➢

Pro záměr a), b), c)
▪

➢

40 % výdajů ze kterých je stanovena dotace

Pro záměr d)
▪

35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace (střední podniky)

▪

45% výdajů ze kterých je stanovena dotace (mikropodniky, malé podniky)

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt musí činit minimálně 100.000,- Kč včetně.
Maximální částka výdajů na jeden projekt může činit 30.000.000,- Kč včetně.
Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci operace 4.2.1 činí 150.000.000,- Kč za období 20142020.
U projektů nad 1.000.000,- Kč musí žadatel splnit podmínku finančního zdraví, tzn. doložit za poslední 3
účetně uzavřené období účetní informace o podniku. V případě, že žadatel o dotaci tuto podmínku
nesplňuje nebo nedokáže ji splnit, může žádat o částku max. 1.000.000,- Kč způsobilých výdajů.

Na co je možné žádat o dotaci
•

technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů,
pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů

•

investice do zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků ve vztahu
ke zvyšování kvality včetně technologií souvisejících s dohledatelností výrobků a včasného upozornění
na nebezpečné potraviny

•

výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací
nezbytně nutných pro realizaci projektu)

•

investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů

•

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 apod.)

•

investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

V rámci dotace lze podpořit nákup strojů, u kterých jsou finanční limity z hlediska jejich pořízení:
▪

samojízdný nakladač, vysokozdvižný vozík, paletizační vozík, zdvihací plošina, a další stroje

▪

mostový jeřáb o nosnosti do 1000 kg, speciální váhy, chladící, mrazící boxy, regálové systémy, atd.

▪

dopravní prostředek, jehož největší přípustná hmotnost (vč. chladící/ mrazící jednotky)
nepřevyšuje 3,5 t

▪

dopravní prostředek, jehož největší přípustná hmotnost (vč. chladící/ mrazící jednotky) je v
rozmezí 3,5 -12 t
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▪

dopravní prostředek, jehož největší přípustná hmotnost (vč. chladící/ mrazící jednotky) převyšuje
12 t

▪

linka na výrobu moštů

▪

linka na výrobu marmelád

▪

linka na sušení ovoce

▪

a další stroje a technologie

Z dotace nelze podpořit:
▪

výrobce a zpracovatele medu, rybolovu a jeho produktů, akvakultury

▪

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

▪

technologie pro třídění, chlazení, balení, značení a skladování vajec

▪

zařízení používané při restaurační a hostinské činnosti

▪

software související s tvorbou e-shopů a internetových stránek

▪

projektovou a technickou dokumentaci

▪

celkové demolice, výstavbu nebo rekonstrukci komunikací, odstavných či parkovacích ploch a
inženýrských sítí včetně přípojek kromě rozvodů uvnitř staveb

▪

nákup nemovitosti

▪

výstavbu, modernizaci a rekonstrukci administrativních a správních budov, intervenčních skladů a
logistických center

▪

nákup dopravních prostředků určených zejména pro osobní přepravu

ZÁKLADNÍ A SPECIFICKÉ PODMÍNKY
•

Výdaje je možné realizovat nejdříve po zaregistrování Žádosti o dotaci.

•

Doba vázanosti projektu na účel projektu je 5 let od převedení dotace na účet žadatele.

•

Žadatel o dotaci musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které
souvisí s realizací projektu.

•

Maximální doba realizace projektu činí 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

•

Dotaci nelze poskytnout na pořízení použitého movitého majetku (stroje, technologie, materiály, apod.)
ani na prosté nahrazení investice.

•

Veškeré výdaje musí být hrazeny bezhotovostní platbou prostřednictvím vlastního bankovního účtu
žadatele. Hotovostní platba je možná pouze do výše 100.000,- Kč v rámci jednoho projektu.

•

Projekt musí být v souladu s výrobním zaměřením žadatele.

•

Předmět dotace nesmí sloužit pouze k poskytování služeb.

•

Pokud je žadatelem zemědělský podnikatel, je povinen vyplnit přílohu Formulář prokázání podílu
příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby.
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Další postup pro získání dotace
Máte podnikatelský záměr či inovativní myšlenku?
Pátráte po možnostech financování a chcete Vaše plány zrealizovat pomocí dotací (veřejné podpory)?
Nevíte si rady při výběru vhodného dotačního titulu?
Vrtá Vám hlavou správné vyplnění Žádosti o dotaci, popřípadě další část dotačního managementu?
S našimi zkušenostmi dáme Vašemu podnikatelskému záměru „hlavu a patu“. Pomůžeme Vám s administrací
projektu od A do Z. Pokud máte zájem, stačí nás jednoduše kontaktovat. Nečekejte zázraky, ale lety prověřené
zkušenosti, dotační vedení a férové jednání.
Motto: "I váš záměr může mít šanci na úspěch, jen je potřeba svěřit ho do rukou zkušených lidí, kteří
udělají vše pro jeho úspěch"
Konzultace pro naše klienty poskytujeme ZDARMA po celou dobu realizace projektu.

O nás
Zabýváme se dotačním poradenstvím a komplexním zpracováním dotací z programů vyhlašovaných v
České republice. Svým klientům se snažíme poskytnout cenné rady nejen při konzultacích jejich žádostí, ale i po
celou dobu trvání vázanosti projektu. Ve svém týmu máme člověka, který působil přes 6 let na pozici kontrolor
dotačních projektů. Tyto zkušenosti „z druhé strany“ se snažíme dále využívat pro Vaše projekty. Můžeme tak
objektivně posoudit Váš podnikatelský záměr a jeho soulad s dotačním programem, výzvou či jinou formou
veřejné podpory. Nepatříme k poradenským společnostem, které chtějí dosáhnout rychlého zisku na úkor kvality
odvedené práce. Své klienty si dlouhodobě udržujeme a chceme, aby byli s naší prací spokojeni. Naším cílem
je především spokojený klient, který dokáže ocenit profesionálně odvedenou práci
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