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Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 

dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., 

o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. MZE-49965/2021-

18131 – DP 13. 

 

Část B Dotační programy 

 

Dotační program 13. Podpora zpracování zemědělských produktů 

a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu 

str. 152, bod 4 Dotace 

původní text: 

Forma dotace: dotace na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

Výše dotace: do 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů dle předloženého projektu. 

Minimální hodnota uznatelných nákladů za projekt jednoho žadatele musí být 1 milion Kč 

a maximální hodnota uznatelných nákladů za projekt nesmí být vyšší než 60 mil. Kč.  

se mění takto: 

Forma dotace: dotace na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

Výše dotace: 38 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů dle předloženého projektu. 

Minimální hodnota uznatelných nákladů za projekt jednoho žadatele musí být 1 milion Kč 

a maximální hodnota uznatelných nákladů za projekt nesmí být vyšší než 60 mil. Kč. 

 

str. 152, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písm. b) 

původní znění: 

b) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné v období ode dne následujícího po dni 

podání žádosti o dotaci do 31. 10. 2021. 

se mění takto: 

b) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné v období ode dne následujícího po dni 

podání žádosti o dotaci do 28. 2. 2022. 

 

str. 154, bod 8 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci, odst. první 

původní znění: 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 9. 2021 a končí 

4. 11. 2021. 

se mění takto: 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 9. 2021 a končí 

30. 4. 2022. 

 

str. 229, Příloha č. 1 Typ dotace a termíny příjmu v roce 2021 

původní znění: 
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DP název DP 

typ 
dotace 
dle části 
A, bodu 
2, písm. i) 

příjem žádosti o 
dotaci pro rok 2021 

příjem dokladů 
prokazujících nárok na 
dotaci pro rok 2021 

příjem žádosti o 
dotaci pro rok 2022 

13.  Podpora zpracování 
zemědělských produktů 

nákladů 4. 1. 2021 - 31. 3. 2021 1. 9. 2021 – 4. 11. 2021  

se mění takto: 

DP název DP 

typ 
dotace 
dle části 
A, bodu 
2, písm. i) 

příjem žádosti o 
dotaci pro rok 2021 

příjem dokladů 
prokazujících nárok na 
dotaci pro rok 2021 

příjem žádosti o 
dotaci pro rok 2022 

13.  Podpora zpracování 
zemědělských produktů 

nákladů 4. 1. 2021 - 31. 3. 2021 1. 9. 2021 – 30. 4. 2022  

 

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 7. 10. 2021     

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jan Sixta, v.r. Ing. Jindřich Fialka, v.r. 

státní tajemník v Ministerstvu zemědělství  náměstek pro řízení sekce  

Sekce  zemědělství a potravinářství 


