
  

 

1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje 

venkova 2014-2020: 

  
 

 

Operace 4.2.1  Zpracování a uvádění 
na trh zemědělských produktů 
 
  

  
 



Návaznost PRV ČR 2014-2020 

PRV 2007-2013 

opatření I.1.3 Přidávání 
hodnoty zemědělským 

a potravinářským 
produktům 

podopatření I.1.3.1 
Přidávání hodnoty 

zemědělským a 
potravinářským 

produktům 

podopatření I.1.3.2 
Spolupráce při vývoji 

nových produktů, 
postupů a technologií 

PRV 2014-2020 

opatření 4 Investice do 
hmotného majetku 

podopatření 4.2 Podpora 
investic, které se týkají 

zpracování/uvádění na trh 
a/nebo vývoje 

zemědělských produktů 

operace 4.2.1 
Zpracování a uvádění na 

trh zemědělských 
produktů 

opatření 16 Spolupráce 

podopatření 16.2 Podpora 
vývoje nových produktů, 

postupů a technologií 

operace 16.2.2 Podpora 
vývoje nových 

produktů, postupů a 
technologií při 

zpracování zem. 
produktů a jejich 

uvádění na trh 



Rozpočet PRV ČR 2007-2013 a 2014-2020 

PRV 2007-2013 

3,7 mld. EUR 

Osa I 

891,6 mil. EUR 

podopatření I.1.3.1 
Přidávání hodnoty 

zemědělským a 
potravinářským produktům 

111,0 mil. EUR  

PRV 2014-2020 

3,07 mld. EUR 

opatření 4 Investice do 
hmotného majetku 

563,2 mil. EUR 

operace 4.2.1 Zpracování a 
uvádění na trh 

zemědělských produktů 

98,0 mil. EUR  



Procentní podíl opatření zaměřených na potravinářské podniky 

v rámci Programu rozvoje venkova za období  

2007 – 2013 a 2014 - 2020 
 

3,0% 

97,0% 

Celkem PRV 2007 - 2013  
z toho Přidávání hodnoty 

 zemědělským 
 a potravinářským produktům 

3,2% 

96,8% 

Celkem PRV 2014 - 2020  
z toho Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 



Finanční zhodnocení opatření Přidávání hodnoty zemědělským a 

potravinářským produktům v rámci Programu rozvoje venkova za 

období 2007 – 2013 

 

Přehled zaregistrovaných, schválených a proplacených projektů celkem 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: data jsou aktuální k 1. 8. 2015 

  1.1.3.1. 

Počet zaregistrovaných 

projektů (ks) 
2077 

Částka za zaregistrované 

projekty (Kč) 
5 991 756 402 

Počet schválených projektů 

(ks) 
1079 

Částka za schválené 

projekty (Kč) 
2 919 364 795 

Proplacené projekty (ks) 804 

Proplaceno (Kč) 2 317 820 405 

21% 

79% 

Procentuální podíl 
proplacených projektů 

z celkové částky 
schválených projektů 

Neproplacené projekty (Kč)

Proplacené projekty (Kč)



Program rozvoje venkova ČR na 

období 2014-2020  

 

1. kolo příjmu žádostí 

Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 

 

29. 9. 2015 od 8:00 – 12. 10. 2015 do 13:00  

 

 

Rozpočet pro 1. kolo příjmu žádostí: 973 mil. Kč 
 

 

 

 

 

  

 

 
 



Operace 4.2.1 

Definice žadatele/příjemce dotace  - 2 záměry 

a)  Zemědělské podniky 

Zemědělský podnikatel, jehož podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na 
celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období činil více než 30 
%. 

 

b) Zpracovatelské podniky 

Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu 

nebo   

výrobce krmiv 

Všichni musí splnit definici mikro, malého nebo středního podniku. 

 

Druh a výše dotace 

  

Výše dotace činí 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

  

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. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 



Operace 4.2.1 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operace 4.2.1 

Kritéria přijatelnosti projektu 

 

• Projekt lze realizovat na území ČR kromě hlavního města Prahy. 

• Projekt musí splňovat účel a rozsah operace/záměru. 

• Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro 

příslušný záměr; V případě, že žadatel/příjemce dotace je zeměd. 

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

prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby 

• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž 

způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč 

• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s 

vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, 

hospodárnosti a proveditelnosti. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operace 4.2.1 

• u projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí je  

podmínkou přijatelnosti předložení kladného stanoviska příslušného 

úřadu k posouzení vlivů realizace projektu na životní prostředí 

• projekt se týká výroby potravin (surovin určených pro lidskou 

spotřebu) nebo krmiv, výrobní proces se týká zpracování a uvádění 

na trh surovin/výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU 

a rovněž výstupní produkt je v  příloze uveden 

• podpora se netýká produktů rybolovu  a medu, v případě výroby krmiv 

je výstupní produkt omezen na krmiva určená pro hospodářská 

zvířata (s výjimkou ryb)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operace 4.2.1 

• V případě zpracování vinných hroznů nebudou podporovány 

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 (tzv. vinifikátor). 

– 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operace 4.2.1 

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.  

 

 

 



Operace 4.2.1 

 

Preferenční kritéria 

• Záměr a) zemědělské podniky 

• Záměr b) výrobci potravin nebo krmiv 

 

Shodné PK pro oba záměry : 

 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

1. 
Žadatel podniká alespoň 3 roky v zemědělství nebo v 

potravinářství  
10 

2. 
Součástí projektu je investice do zkrácení 

dodavatelského řetězce v rámci místních trhů: 

2.1 nově pořízená  10 

2.2 rekonstrukce a modernizace stávající  5 



Operace 4.2.1 

. 

 

 

 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

3. 
Žadatel zaměstnává min. 20% zdravotně či sociálně znevýhodněných 
zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců  

10 

4. 
Podnik dosahuje min. 150 000,- Kč přidané hodnoty na 
přepočteného pracovníka a rok (stav v jednom roce ze tří posledních 
účetně uzavřených období).  

15 

5. Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň kategorie: 

5.1 A 10 
5.2 B 5 
6. Výsledkem projektu je zvýšení efektivity technologie  5 

7. Předmětem projektu je zpracování: 

7.1 mléka (kapitola* 4) 30 

7.2 masa (kapitola* 1,2,5,16) 20 

7.3 
ovoce/zeleniny, chmele a moštových hroznů  (kapitola* 7,8,12, 
20,22.04,22.05) 

20 



Operace 4.2.1 

 
Pořadí Kritérium 

Možný 

bodový 
zisk 

8. 
Předmětem projektu je výroba mouky a/nebo škrobu 
z bezlepkových obilovin, sóji a/nebo amarantu  

10 

9. 
Žadatel nejpozději k Žádosti o platbu předloží platné osvědčení o 
původu biopotraviny/biokrmiva, které je vydáno na některý výrobek 
žadatele a bude dosahovat 

9.1 

více než 75% podílu příjmu/výnosu z produkce 
biopotravin/biokrmiv na celkových příjmech/výnosech z produkce 
potravin/krmiv, nebo více než 25 mil. Kč příjmu/výnosu za produkci 
biopotravin/biokrmiv  

10 

9.2 

10 – 75 % (včetně) podílu příjmu/výnosu z produkce 
biopotravin/biokrmiv na celkových příjmech/výnosech z produkce 
potravin/krmiv, nebo 10 – 25 mil. Kč (včetně) příjmu/výnosu za 
produkci biopotravin/ biokrmiv  

5 



Operace 4.2.1 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

10. 

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. 

10 

11. 
Podnik uplatňuje certifikovaný systém bezpečnosti a jakosti 
potravin/krmiv nebo je nositelem certifikátu Management 
životního prostředí 

5 

12. 
Projekt je realizován v hospodářsky problémových regionech 
definovaných v příloze usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 15. května 
2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020  

2 

13. 
Předmětem projektu je investice do technologií umístěných 
v objektu ve vlastnictví žadatele  

5 



Operace 4.2.1 

Pořadí Kritérium 

Možný 

bodový 
zisk 

14. 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují částku 5 mil. Kč. 
(u záměru a) 20 mil. Kč (u záměru b)  

10 

15. 
Předmětem projektu je pořízení informačních technologií 
souvisejících s dohledatelností výrobku  

5 

Preferenční kritéria pro záměr a) 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

16. Žadatel je mladý zemědělec do 40 let  5 



Operace 4.2.1 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

17. 
Projekt je zaměřen na zpracování produktů uváděných na trh 
zemědělským podnikatelem do velikosti 

17.1 Mikro  10 

17.2 Malé 5 

18. 
Žadatel dosahuje podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby 
z celkových příjmů/výnosů: 

18.1 45 - 75%  5 

18.2 více než 75 %  10 

19. 
Součástí celkových výdajů projektu je i modernizace zemědělského 
podniku 15 



Operace 4.2.1 

Preferenční kritéria pro záměr b) 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

16. 
Žadatel - výrobce krmiv má podíl příjmů z výroby krmiv z celkových 
příjmů: 

16.1 více než 55 %  15 

16.2 45 - 55 %  10 

17. 
Žadatel prokáže proexportní výkonnost podniku v posledních 3 
letech  

5 

18. 
Žadatel se aktivně účastní na proexportních aktivitách s podporou 
MZe     

5 



Operace 4.2.1 

 

 

Děkuji za pozornost! 

 
Gestor: Ing. Iva Pospíšilová 

Email: iva.pospisilova@mze.cz 

Tel. 221812126 

mailto:iva.pospisilova@mze.cz

