I.1.3 Přidávání hodnoty
zemědělským a potravinářským
produktům

Rozdělení opatření
2 podopatření:
I.1.3.1

Přidávání hodnoty zemědělským a
potravinářským produktům

I.1.3.2

Spolupráce při vývoji nových produktů,
postupů a technologií (resp. inovací)
v potravinářství
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Základní podmínky
Žadatel:


výrobce potravin nebo krmiv



zemědělský podnikatel



mikro, malý, střední podnik
(velký podnik pouze u I.1.3.2)

Výše dotace:


až 50% způsobilých výdajů



max. 90 mil. Kč na jednoho příjemce (2007 – 2013)



100 tis. - 30 mil. Kč na jeden projekt I.1.3.1



200 tis. - 90 mil. Kč na jeden projekt I.1.3.2

Kritéria přijatelnosti


realizace projektu na území ČR



předmětem projektu nesmí být pouze stavební výdaje
a výdaje na projektovou/technickou dokumentaci



investice se musí týkat zpracování a odbytu
výrobků/produktů žadatele uvedených v Příloze 1 Smlouvy
o založení ES
(vstupy a výstupy procesu zpracování jsou uvedeny v Příloze I
Smlouvy o založení Evropského společenství – ANNEX)



žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou
pro příslušné podopatření



projekt musí splňovat účel a rozsah opatření / podopatření
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Vybraná preferenční kritéria


registrace značky kvality potravin KLASA



předmětem projektu je zpracování mléka, masa



podíl příjmů z výroby krmiv vyšší než 55%



3 roky podnikání v oblasti, která je předmětem projektu



certifikovaný systém bezpečnosti a jakosti potravin / krmiv



osvědčení o původu biopotraviny / biokrmiva / potraviny
obsahující bioprodukt (víno)



a další

Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií.

Způsobilé výdaje


investice ke zlepšení zpracování zeměd. a potrav. produktů



zařízení související s finální úpravou, balením a značením



zlepšování a monitorování kvality produktů



vývoj a aplikace nových produktů



investice spojené se skladováním druhotných surovin



zařízení na finální úpravy, balení, apod.



výstavba, rekonstrukce a stavební investice do
zpracovatelského provozu



projektová a technická dokumentace



nákup nemovitosti



výdaje na spolupráci (I.1.3.2)
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Další podmínky


vázanost projektu na účel je 5 let od podpisu Dohody



Podpořené stavby a technologie nesmí být pronajímány či
provozovány jiným subjektem min. po dobu vázanosti projektu
na účel.
Ve výjimečných případech a po posouzení může SZIF další pronájem či
provozování jiným subjektem povolit.



žadatel/příjemce dotace má uspořádány vlastnické vztahy
k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu

(u rekonstrukcí a modernizace budov se týká pouze vlastní budovy,
nikoliv parcel pod ní).


žadatel nečerpá finanční prostředky na předmět, pro který je
požadována dotace z PRV, z rozpočtových kapitol státního
rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů EU



způsobilé pro spolufinancování jsou pouze investiční výdaje
(kromě inovací)

Finanční alokace - rok 2011
Celá částka zbývajícího rozpočtu PRV pro opatření I.1.3
(dle aktuálního stavu ke dni závazkování a aktuálního kurzu;
cca 740 mil. Kč, k 28.2.2011).
Zásobník projektů z 12. kola
Poměr finanční alokace pro 13. kolo příjmu žádostí
bude v poměru:


70 % pro I.1.3.1



30 % pro I.1.3.2
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Stav implementace – 20.4.2011
Počet zaregistrovaných projektů
Finanční požadavek
Počet schválených projektů
Částka schválených projektů
Počet podaných Žádostí o proplacení
Částka za podané Žádosti o proplacení
Počet proplacených projektů
Celkem proplaceno

1 085
4,2 mld. Kč
659
2,5 mld. Kč
448
1,4 mld. Kč
405
1,2 mld. Kč

Podopatření I.1.3.1
Přidávání hodnoty zemědělským a
potravinářským produktům
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Preferenční kritéria - změny
Navýšení počtu bodů v rámci preferenčního kritéria č. 5
„Předmětem projetu je zpracování:“
→ zvýšení z 30 na 40 bodů (mléko)
→ zvýšení z 20 na 30 bodů (maso)
→ zvýšení z 10 na 20 bodů (ovoce, zelenina, obiloviny)
Vyřazení podmínky z preferenčního kritéria č. 3 „Předmětem
projektu nejsou investice do sektoru vína“
Úprava znění a změna prokazování nároku na preferenční
kritérium č. 4. → „Žadatel podniká alespoň 3 roky
v potravinářství nebo zemědělství.“

Preferenční kritéria - změny
Doplnění preferenčního kritéria č. 7 o produkci „potravin
obsahující bioprodukt“ (týká se pouze vína; označení biovíno
není již možné)
Zařazení nového preferenčního kritéria do podopatření
I.1.3.1, které je zaměřené na technologie na čištění
odpadních vod:
30 bodů – Projekt řeší pouze zařízení na čištění odpadních
vod ve zpracovatelském provozu.
15 bodů – Minimálně 50 % z výdajů, ze kterých je stanovena
dotace, je zařazeno do kódu 003 Čištění odpadních
vod ve zpracovatelském provozu.

6

Způsobilé výdaje - změny
Doplnění samostatného kódu způsobilých výdajů pro čištění
odpadních vod ve zpracovatelském provozu (kód 003).
Znění kódu 003
Investice do zařízení na čištění odpadních vod vznikajících ve
zpracovatelském provozu

Omezení způsobilosti výdajů pouze na výdaje vzniklé až po
zaregistrování Žádosti o dotaci (týká se zejména nákupu
nemovitosti a projektové a technické dokumentace) v souvislosti s projednávanou změnou nařízení Rady (ES)
č. 1698/2005.

Podopatření I.1.3.2
Spolupráce při vývoji nových produktů,
postupů a technologií
(resp. inovací) v potravinářství
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Způsobilé výdaje - změny
K zásadním změnám nedošlo.
Omezení způsobilosti výdajů pouze na výdaje vzniklé až po
zaregistrování Žádosti o dotaci (týká se zejména nákupu
nemovitosti a projektové a technické dokumentace) v souvislosti s projednávanou změnou nařízení Rady
(ES) č. 1698/2005.

Preferenční kritéria - změny
K zásadním změnám nedošlo.
Doplnění preferenčního kritéria č. 7 o produkci „potravin
obsahující bioprodukt“ (týká se pouze vína; označení biovíno
není již možné)
Úprava znění a změna prokazování nároku na preferenční
kritérium č. 4. → „Žadatel podniká alespoň 3 roky
v potravinářství nebo zemědělství.“
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Upozornění


Výdaje jsou způsobilé až po zaregistrování Žádosti
o dotaci. Výdaje typu projektová dokumentace ke
stavebnímu řízení, které nutně musely vzniknout před
podáním Žádosti o dotaci, nejsou způsobilé pro
spolufinancování.

Znění v Pravidlech
„Dotaci v tomto podopatření lze poskytnout pouze na
výdaje, které vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve ke
dni vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci
z PRV.“
Vznikem výdajů se rozumí datum uzavření smlouvy s
dodavateli nebo datum vystavení objednávky.

Upozornění


Správné určení velikostní kategorii podniku
Pozor na partnerské vztahy a propojenost s jinými podniky.
Velikost podniku přímo souvisí s přijatelností či nepřijatelností
žadatele  nesprávné zařazení (resp. zařazení do nižší
velikostní kategorie) znamená ukončení administrace žádosti.



Závaznost podmínek, za které byl žadatel obodován
v rámci preferenčních kritérií
nedodržení  100 % sankce – zejména pozor na pracovní
místa, ekologické zemědělství, prodej ze dvora...



Hlášení změn - včasnost, správnost
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Děkuji za pozornost!
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