
 
Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských 

produktů 
 

Oprávněný 
žadatel: 

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 %. 
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. 
 

Forma a 
výše 
podpory: 

Výše dotace činí 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.  
Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 
100000,- Kč do 30 000 000,- Kč. 

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. 
 

Kritéria 
přijatelnosti 
projektu 

-Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením 
aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti  
- Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, 
ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč.;  
 

Omezení: 

V rámci této operace dotaci nelze poskytnout na nákup nemovitosti;  
na bourací práce, demolice, výstavbu nebo rekonstrukci komunikací, 
odstavných či parkovacích ploch a inženýrských sítí včetně přípojek. 
 

Termíny: Podání žádosti: Od 1. do 21. října, 2017 
 
     Ing. Pavel Kolář, Dlouhá 44/109, 79343 Stará Ves 
       IČ: 73299863 

email: pavelkolar@dotace-servis.cz, telefon: 775 295 599    
www.dotace-servis.cz 
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