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OBECNÉ  
INFORMACE 

Dotační období pro účast 
na veletrzích a výstavách v 
zahraničí konaných od 
1.7.2017 do 30.6.2018 
budou upravovat „Zásady, 
kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování 
dotací pro rok 2018“ 

 

Předmět a výše dotace: 

- úhrada pronájmu výstavní plochy bez vybavení a bez technických sítí (max. do 
výše 100 tis. Kč) 

- úhrada celkové ceny za registrační poplatek (vyjma např. poplatku Auma Fee) 

- úhrada zpáteční letenky (tam a zpět) pro jednoho vystavovatele do veletržní 
destinace v economy třídě 

- u dotačního podprogramu 9.H.b.  i úhrada výstavby stánku bez vybavení a bez 
technických sítí (max. do výše 100 tis. Kč) 

 

Ostatní náklady na účast na výstavách nejsou předmětem dotace (ubytování, 
členské poplatky, pojištění, doprava vystavovaných produktů apod.) 

 



DOTAČNÍ 
PROGRAM 
9.H.a. 

Podpora účasti na 
veletrzích a výstavách               
v zahraničí pod patronací 
Ministerstva zemědělství 

 „Zásady“ pro rok 2018 budou upravovat podmínky pro veletrhy: 

             Food Expo Hong Kong 2017 

              World Food Kazakhstan 2017  

              Anuga 2017 (pro firmy, které se neúčastnily ve společné expozici SZIF) 

              IGW 2018 

              Biofach 2018  

              Gulfood 2018 

              Foodex Japan 2018 

              IAF Novi Sad 2018 

              SIAL China 2018 

              Belagro 2018 

Účasti na výstavách s oficiální expozicí MZe -  Food Expo Hong Kong 2018, 
FIHAV Havana 2018 a SIAL Paris 2018 budou upravovat „Zásady“ pro rok 
2019 

Preferovaná je účast v rámci Národní expozice 

Možnost účasti i v samostatných komoditně zaměřených halách 

 

 



DOTAČNÍ 
PROGRAM 
9.H.b. 

Podpora účasti na 
ostatních mezinárodních 
veletrzích a výstavách                
v zahraničí 

Účast na akcích zemědělského a potravinářského charakteru 

Podporovány nejsou konference, farmářské a jiné trhy, prezentace 

Dotace není poskytována na účast v rámci expozic organizovaných CzechTrade, 
a SZIF,  dále PROPED (Projekty na podporu ekonomické diplomacie MZe ) 

Firma se na veletrh přihlašuje samostatně, včetně samostatného zajištění 
výstavby stánku a dalších služeb 

Na jeden veletrh lze požádat o dotaci maximálně na tři opakované ročníky 
(nemusí jít bezprostředně za sebou), počínaje „Zásadami“ 2016 

Expozice každé firmy musí být označena: 

       názvem státu a vlajkou ČR 

       logem MZe a kontaktním údajem www.eagri.cz 

Nutná fotodokumentace z veletrhu (s výše uvedenými prvky) a přihláška k účasti 

 

 



POSKYTNUTÍ DOTACE – OBECNÉ POŽADAVKY 

Žádost o dotaci pro účast firem na veletrzích v období od 1.7.2017 do 30.6.2018 musí být podána nejpozději                
do 10.7.2018, pozdější žádosti nelze akceptovat. 

 

Žádost se podává v písemné podobě pouze na regionální odbor Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL) SZIF dle 
sídla firmy až po ukončení akce,  po nabytí účinnosti „Zásad“ pro rok 2018. 

 

Žádost nelze podat přímo na MZe, ani v elektronické podobě či prostřednictvím datové schránky. 

 

Formuláře a ostatní náležitosti pro podání žádosti budou upravovat „Zásady“ pro rok 2018. 

 

V jedné žádosti lze uvést více veletrhů, musí však být odděleně na podprogramy 9.H.a. a 9.H.b. 

 

 



POSKYTNUTÍ DOTACE – OBECNÉ POŽADAVKY 

 

Pro malé a střední podniky působící v produkci a zpracování zemědělských produktů spadajících do 

Přílohy I Smlouvy o fungování EU a jejich uvádění na trh  platí povinnost doložit nejpozději den před 

zahájením veletrhu či výstavy tzv. „motivační formulář“ na adresu jitka.borkovcova@mze.cz . Originál 

tohoto formuláře doloží firmy společně s Žádostí o dotaci. (Všem ostatním subjektům bude dotace 

poskytována v režimu de minimis, tedy při podání žádosti o dotaci doloží pouze „čestné prohlášení           

k podpoře de minimis“.) 

 

Zahraniční DPH není při kalkulaci nákladů na dotaci uznatelným nákladem. 

 

Všechny ostatní náklady, jiné než uvedené v předmětu dotace pro dotační program 9H, nelze uznat 

   (ubytování, spedici prezentovaných produktů, pojištění, jiný než registrační poplatek, atd.) 

 

O dotaci může požádat subjekt, který se přímo účastnil veletrhu či výstavy, a tudíž hradil veškeré 
požadované náklady. 

 



POSKYTNUTÍ DOTACE – OBECNÉ POŽADAVKY 

 

 Veškeré faktury a další doklady musí být vystaveny na subjekt, který žádá o dotaci 

 

Kurz přepočtu částek z cizí měny (kurz ČNB nebo banky žadatele) musí být vždy zaokrouhlen 
na 2 desetinná místa (matematicky) 

 

Požadované částky musí být zaokrouhleny vždy na celé koruny dolů 

 

Subjekt doloží k žádosti o dotaci buď „Motivační formulář“, nebo „Čestné prohlášení                    
k podpoře de minimis“.) 



KDE HLEDAT INFORMACE  
O DOTAČNÍM PROGRAMU 

 

Obecné informace:  

     www.eagri.cz – sekce Často hledáte – Proexportní okénko –    

     Mezinárodní veletrhy a výstavy – 9H Podpora účasti na   

     mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí  

     (včetně „motivačního formuláře“) 

 

Odkaz na příručku „Zásady, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství“ pro rok 2018: 

      www.eagri.cz – Rozcestník - Dotace – Národní dotace –     

      Dotace v zemědělství, potravinářství, poradenství a    

      vzdělávání – Zásady pro rok 2018 

      (zveřejnění počátkem roku 2018) 

 

Oddělení komunikace s veřejností MZe: 

     email: jitka.borkovcova@mze.cz, emerich.vacek@mze.cz 

 



DĚKUJEME 

ZA POZORNOST 

 

Kontakty:  Dr. Ing. Emerich Vacek, tel. 221 812 097, email: emerich.vacek@mze.cz 

Ing. Bc. Jitka Borkovcová tel. 221 812 582, email: jitka.borkovcova@mze.cz 

 


