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Program rozvoje venkova

2. Podpora potravinářských podniků
Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Programu rozvoje venkova – Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Fiche je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a
středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů na Holicku. Podpora se bude
týkat investic do zařízení, které souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením
výrobků na trh, jež umožní výrobcům potravin využít moderních technologií. V neposlední řadě
fiche přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců.
Na území působí několik producentů potravinářských výrobků, i když tento výrobní sektor není
v MAS Holicko výrazně rozvinut. Existuje zde však dle šetření mezi podnikateli a dalšími aktéry
vysoký potenciál pro rozšíření výroby stávajících podnikatelských subjektů v oblasti
zemědělských produktů či na vznik nových producentů. Podpora potravinářských podniků bude
mít i další efekty – pozitivní vliv na zaměstnanost, potenciální synergický efekt na další odvětví
aj.
Specifický cíl: C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských
subjektů v regionu
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce
budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro
zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií
souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané
suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž
investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s
uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a
investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
V rámci této Fiché nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby
medu a dále v případě zpracování vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud
nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů, speciální
kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín nebo
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.
 Zemědělský podnikatel,
 Výrobce potravin,
 Výrobce krmiv,
 Jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
min.
50 000 Kč
max.
5 000 000 Kč
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Výše dotace

Preferenční kritéria

Indikátory výstupu

V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající
pod přílohu I Smlouvy o fungování EU:
 Střední podniky - 35 % způsobilých výdajů,
 Mikro a malé podniky - 45 % způsobilých výdajů.
V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt spadající
pod přílohu I Smlouvy o fungování EU – 50 % způsobilých výdajů.
Zde jsou uvedeny principy pro stanovení preferenčních kritérií. Konkrétní preferenční kritéria
budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.
1. Vytvoření trvalého pracovního místa.
2. Žadatel nebyl doposud podpořen v rámci SCLLD MAS Holicko.
3. Uplatňování inovačních přístupů.
4. Soulad s horizontálními tématy.
5. Hospodárnost, účelnost a efektivnost projektu.
6. Využití stávajících zařízení a objektů.
7. Zaměření projektu na výrobu potravin.
8. Rozvoj místního trhu a zkrácení dodavatelských řetězců.
9. Žadatelem je začínající podnikatel.
10. Projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než 12 měsíců (platí pro výzvy v
letech 2016, 2017).
11. Účast žadatele na veřejné obhajobě projektu.
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