
 

 

INFORMACE O DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI 

Program rozvoje venkova 

–  

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Termíny výzvy Příjem žádostí: 14. 7. – 4. 8. 2020 

Podpora 

Míra podpory: 40 % způsobilých výdajů. 

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 100 

000,- Kč do 30 000 000,- Kč.  

Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci operace 4.2.1 činí 

150 000 000,- Kč za období 2014-2020. 

Dotace bude proplácena zpětně. Příjemce musí výdaje předfinancovat. 

Podporované aktivity 

Výzva je zaměřena na 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, umožní 

zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních 

technologií. V neposlední řadě výzva přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení 

dodavatelských řetězců. Konkrétně budou podporovány např. investice do 

zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení 

produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a 

to včetně výstavby a rekonstrukcí budov a vybavení prodejen. 

Dotaci v této operaci lze poskytnout pouze na výdaje, které vznikly a byly 

skutečně uhrazeny nejdříve ke dni vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti 

o dotaci z PRV 

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje. 

Seznam záměrů: 

a) Zemědělské podniky  

b) Zpracovatelské podniky 

Způsobilé výdaje:  

 pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, 

finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s 

dohledatelností produktů) 

 výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných 

manipulačních ploch) ve vlastnictví žadatele (administrativní a správní 

budovy, intervenční sklady, logistická centra nejsou způsobilé)  

 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 (nákup 

dopravních prostředků určených zejména pro osobní přepravu není 

způsobilý)  



 

 

 investice související s uváděním vlastních produktů na trh (včetně 

marketingu) (výstavba a rekonstrukce vlastních prodejen, pojízdné 

prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, reklamní tabule 

apod.)  

 investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském 

provozu  

 DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH  

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů je uveden v Pravidlech 

pro žadatele.  

Způsobilí žadatelé 

Záměr 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 více než 30 %. 

Záměr 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,  

nebo  

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 který zároveň nesplňuje definici příjemce dotace záměru a).  

Podmínky přijatelnosti 

Kritéria přijatelnosti projektu: 

 Projekt lze realizovat na území ČR kromě hlavního města Prahy; 

 Projekt musí splňovat účel a rozsah operace/záměru; 

 Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000,- Kč. 

(definice a výpočet jsou uvedeny na internetových stránkách 

www.eagri.cz/prv a www.szif.cz); C.  

 Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro příslušný 

záměr; V případě, že žadatel/příjemce dotace je zemědělským 

podnikatelem (dle záměru a), je povinen vyplnit přílohu Formulář 

prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby; 

 Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením 

aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a 

proveditelnosti; 

 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; 

 Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro lidskou 

spotřebu) 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 produktů rybolovu a medu, v případě výroby krmiv je 

výstupní produkt omezen na krmiva určená pro hospodářská zvířata (s 

výjimkou ryb); 

 V případě zpracování vinných hroznů nebudou podporovány technologie, 

které obsahují:  

a. dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o 

objemu nejméně 600 litrů; 

b. speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového 

klobouku pro výrobu červených vín (tzv.vinifikátor); 

c. 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; 

 Projekt nesmí být zaměřen pouze na zateplení budovy za účelem snížení 

konečné spotřeby energie. 

Investice, která je předmětem projektu, musí být ve vlastnictví 

žadatele/příjemce dotace. 

Další podmínky: 

 Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 50 bodů; 

 Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace 

(konečné platby) na účet příjemce dotace; 

 Žadatel/příjemce dotace musí splňovat definici mikro, malého, středního 

podniku (MSP) po celou lhůtu vázanosti projektu na účel; 

 V rámci této operace nelze dotaci poskytnout na technologie pro třídění, 

chlazení, značení a skladování vajec; 

 V rámci této operace dotaci nelze poskytnout na nákup nemovitosti; 

 V rámci této operace dotaci nelze poskytnout na výdaje na bourací práce, 

demolice, výstavbu nebo rekonstrukci komunikací, odstavných či 

parkovacích ploch a inženýrských sítí včetně přípojek. 

 

  



 

 

 

PROJEKTOVÁ ČÁST 

Dokumenty 

k žádosti o dotaci 

 

Dokument: Připravuje: 

Přílohy předkládané při zaregistrování Žádosti o dotaci 

a) 
Vyplnění formuláře Žádosti o dotaci na Portálu Farmáře 

(přílohy jsou součástí formuláře Žádosti o dotaci) 
INNOVA + 

ŽADATEL 

b) 
Formulář prokazující dané procento podílu příjmů z výroby 

krmiv z celkových příjmů žadatele  ŽADATEL 

c) 

Formulář prokazující dané procento podílu příjmů ze 

zemědělské prvovýroby z celkových příjmů žadatele (v 

případě záměru a) nutné doložit vždy)  
ŽADATEL 

d) Formulář prokazující výši přidané hodnoty podniku  ŽADATEL 

e) Metodika výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti  INNOVA + 

ŽADATEL 

Povinné přílohy předkládané po zaregistrování Žádosti o dotaci 

f) 

V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení 

stavebního úřadu, pak projektová dokumentace 

předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá 

kopie.  

ŽADATEL 

g) 

Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie/nákres v 

odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů 

stavby/technologie k projektu nebo jeho části – kde není 

doložena jako povinná příloha projektová dokumentace 

předkládaná k řízení stavebního úřadu – prostá kopie.  

ŽADATEL 

h) 

Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu 

projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná 

čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního 

území a měřítko mapy – prostá kopie (dokument může 

být informativního charakteru).  

ŽADATEL 

i) 

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie 

mikropodniků, malých a středních podniků - elektronický 

formulář ke stažení na internetových stránkách 

www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.  

INNOVA + 

ŽADATEL 

j) 

Základní ekonomické informace požadované pro 

posouzení finančního zdraví žadatele u projektu, jehož 

způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, 

INNOVA + 

ŽADATEL 



 

 

přesahují 1 000 000,- Kč. Informace žadatel vyplní do 

generovaného formuláře v pdf formě na Portálu farmáře. 

Formulář bude vygenerován na základě volby žadatele, 

tzn. dle způsobu vedení účetnictví v 

plném/zjednodušeném rozsahu, nebo daňové evidence.  

k) 

Souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení 

vlivů provedení záměru na životní prostředí u projektů, u 

kterých je vyžadováno.  
ŽADATEL 

Nepovinné přílohy předkládané po zaregistrování Žádosti o dotaci 

l) 

Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za 

preferenční kritérium „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“, pak platný certifikát 

značky kvality Klasa – prostá kopie. 

ŽADATEL 

m) 

Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za 

preferenční kritérium „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“, pak doklad, že je některý 

z produktů žadatele označen jako produkt s chráněným 

zeměpisným označením nebo označením původu nebo 

jako zaručená tradiční specialita, nebo že získal ocenění 

Regionální potravina (např. informace o zápisu z Úředního 

věstníku EU, platný certifikát) – prostá kopie.  

ŽADATEL 

o) 

Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za 

preferenční kritérium „Podnik uplatňuje certifikovaný 

systém bezpečnosti a jakosti potravin/krmiv nebo je 

nositelem certifikátu Management životního prostředí“, 

pak platný certifikát systému bezpečnosti a jakosti 

potravin/krmiv vydaný certifikačním orgánem, který je 

akreditován pro příslušný systém – prostá kopie.  

ŽADATEL 

p) 

Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za 

preferenční kritérium „Podnik uplatňuje certifikovaný 

systém bezpečnosti a jakosti potravin/krmiv nebo je 

nositelem certifikátu Management životního prostředí“, 

pak platný certifikát systému environmentálního 

managementu vydaný certifikačním orgánem, který je 

akreditován pro příslušný systém – prostá kopie.  

ŽADATEL 

q) 

Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za 

preferenční kritérium „Žadatel prokáže proexportní 

výkonnost podniku v posledních 3 letech“, pak jednotné 

správní doklady potvrzené celními orgány za poslední 3 

kalendářní roky – prostá kopie.  

ŽADATEL 



 

 

 

Těšíme se na spolupráci. 

S pozdravem 

Daniel Rakus, jednatel 

Tel.: +420 728 900 658 

E-mail: rakus@innovuj.cz 

 

r) 

V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení 

stavebního úřadu, pak pravomocné a platné (v případě 

veřejnoprávní smlouvy platné a účinné) odpovídající 

povolení stavebního úřadu (dle Obecných podmínek 

Pravidel, kapitola 1. „řízením stavebního úřadu“), na jehož 

základě lze projekt realizovat – prostá kopie.  

ŽADATEL 

Povinné přílohy předkládané po kontrole Žádosti o dotaci, kontrole přijatelnosti a 

hodnocení projektů 

s) 

Dokumentace podle Seznamu dokumentace z 

výběrového/zadávacího řízení, který je k dispozici na 

internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.  
ŽADATEL 

t) 
Formulář Žádosti o dotaci aktualizovaný dle výsledků 

výběrového/zadávacího řízení.  INNOVA 

u) 

V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení 

stavebního úřadu, pak pravomocné a platné (v případě 

veřejnoprávní smlouvy platné a účinné) odpovídající 

povolení stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt 

realizovat - prostá kopie.  

ŽADATEL 

v) 

V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení 

stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená 

projektová dokumentace předkládaná k řízení 

stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími 

předpisy – prostá kopie.  

ŽADATEL 

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody 

w) 

Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, popř. povolení 

k posečkání úhrady daně nebo rozložení úhrady daně do 

splátek – prostá kopie.  
ŽADATEL 

mailto:rakus@innovuj.cz

