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1. Dotační program 9H – obecné informace 

  
• Dotační program 9H – jeden z nástrojů proexportní politiky Ministerstva 

zemědělství (MZe) – podpora účasti českých vystavovatelů na zahraničních 
veletrzích a výstavách. 

 

• Dotační období – pro veletrhy a výstavy konané od 1.7.2016 do 30.6.2017 – 
budou podmínky upravovat „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotací pro rok 2017“. 

 

• Dotační podprogram 9Ha - určen pro vystavovatele, kteří se účastní veletrhu či 
výstavy, kde má MZe oficiální expozici: 

  China Food and Catering Expo 2016, SIAL Paris 2016, 

                Internationale Grüne Woche 2017, Biofach 2017, Gulfood 2017,  

                Foodex Japan 2017, Agritech Expo Zambia 2017, SIAL China 2017, 

  případně další zařazené veletrhy a výstavy 

 

• Dotační podprogram 9Hb – určen pro vystavovatele, kteří se účastní ostatních 
veletrhů či výstav potravinářského či zemědělského charakteru, i 
specializovaných (netýká se účasti na konferencích, seminářích, trzích apod.)  

 

 

 

 



• Žadatel o dotaci    

-  malý, střední i velký podnik, 

-  fyzická nebo právnická osoba a další organizace podnikající na území ČR, 

-  subjekt působící v odvětví zemědělství, potravinářství, krmivářství, zemědělské 

   techniky, rybolovu a akvakultury, nově by měla být dotace určena i výrobcům   

   závlahových zařízení, výrobcům strojů pro potravinářskou výrobu, výrobcům  

   lesnické techniky, fyzickým a právnickým osobám a organizacím působícím v  

   odvětví loveckých zbraní, střeliva, optiky a firmám zprostředkovávajícím  

    poplatkové lovy na území ČR.   

 

• Předmět dotace  

 - úhrada pronájmu výstavní plochy bez vybavení (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 

 - úhrada výstavby stánku bez  technických sítí (max. do výše 100 tis. Kč)  

                   – platí pouze pro dotační podprogram 9Hb!!! 

 



2. Legislativní rámec poskytování národní podpory 

• Malým a středním podnikům působícím v produkci a zpracování zemědělských produktů spadajících do 
Přílohy I Smlouvy o fungování EU a jejich uvádění na trh bude podpora poskytována podle čl. 24 nařízení 
Komise (EU) č. 702/2014. – tzv. „bloková výjimka“ 

 

• Velkým podnikům působícím v produkci a zpracování zemědělských produktů spadajících do Přílohy I 
Smlouvy o fungování EU a jejich uvádění na trh bude podpora poskytována v režimu de minimis, tj. podle 
nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de 
minimis (pro vystavovatele z odvětví zpracování zemědělských produktů uvedených v Příloze I Smlouvy a 
jejich uvádění na trh) anebo podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování EU na podporu de minimis v odvětví zemědělství (pro vystavovatele z odvětví zemědělské 
prvovýroby).  

 

• Malým, středním a velkým podnikům působícím v odvětví zpracování potravinářských či krmivářských 
produktů nespadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU a jejich uvádění na trh, podnikům 
působícím v odvětví zemědělské techniky, výrobcům závlahových zařízení, strojů pro potravinářskou 
výrobu a lesnické techniky, podnikům působícím v odvětví loveckých zbraní, střeliva, optiky a podnikům 
zprostředkovávajícím poplatkové lovy na území ČR bude podpora poskytována v režimu de minimis podle 
nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.   

 

• Malým, středním a velkým podnikům působícím v odvětví rybolovu a akvakultury bude podpora 
poskytována v režimu de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury.  

 

 

 

 

 



3. Poskytnutí dotace – obecné požadavky 

 

• Žádost o dotaci pro účast firem na veletrzích v období od 1.7.2016 do 

30.6.2017 musí být podána nejpozději do 15.7.2017.  

 

• Žádost se podává v písemné podobě pouze na regionální odbor OPŽL SZIF 

až po ukončení akce.  

 

• 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 2017. 

 

 

 



• 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“ – Žádost o podporu na účast na zahraničním 

veletrhu/výstavě, a to elektronicky 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 „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. 

 

• O dotaci může požádat subjekt, který se přímo účastnil veletrhu či výstavy, a 

tudíž hradil veškeré požadované náklady. 

 



4. Poskytnutí dotace – Dotační podprogram 9Hb 

• Specifika dotačního podprogramu 9Hb 

 

    - Nutnost označit expozici firmy na veletrhu názvem státu, vlajkou ČR a      

      logem MZe včetně kontaktních údajů (www.eagri.cz), 

 

    - při podávání žádosti o dotaci je nutno doložit i fotodokumentaci expozice 

      (s viditelným označením výše uvedenými prvky) a kopii přihlášky o účasti  

      firmy na veletrhu, 

 

    - dotace může být poskytnuta jednomu subjektu pouze třikrát na stejný      

       veletrh či výstavu, na čtvrtou a další účast již podpora nebude poskytována 

       (např. dotace bude poskytnuta při účasti na veletrhu Biofach 2016,  

        Biofach 2017, Biofach 2019, na veletrh Biofach 2020 již dotace nebude  

        moci být poskytnuta). 



5. 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 tzv. „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 2017: 

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

      zemědělství, potravinářství, poradenství a vzdělávání – Zásady pro rok  

      2017. (Zveřejnění počátkem roku 2017) 

 

• Oddělení komunikace s veřejností MZe: 

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





 
Propagační programy spolufinancované EU 

 

 

Právní úprava: 

 

- Nařízení EP a Rady (EU) č. 1144/2014 o informačních a propagačních 

opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve 

třetích zemích a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3/2008 

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1829, kterým se 

doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 1144/2014 o informačních a 

propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na 

vnitřním trhu a ve třetích zemích 

- Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2015/1831, kterým se stanoví pravidla 

pro uplatňování Nařízení EP a Rady (EU) č. 1144/2014 o informačních 

a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na 

vnitřním trhu a ve třetích zemích 

 



Typy programů 

Jednoduché programy: 

- předložené jednou nebo více navrhujícími organizacemi z jednoho členského 

státu 

Složené programy: 

- předložené 2 navrhujícími organizacemi z alespoň 2 členských států nebo 

jednou nebo více unijními organizacemi 

 

Financování: jednoduché programy 

70% - EU na vnitřním trhu, 80 % ve třetích zemích, v případě narušení trhu se 

zvyšuje podíl EU až na 85% 

30% (20%) – navrhující organizace  

Financování: složené programy 

80% - EU, v případě narušení trhu se podíl EU zvyšuje až na 85% 

20% - navrhující organizace 

 

 



Roční pracovní program 

• Sledované operační cíle 

• Operační priority 

• Očekávané výsledky 

• Způsoby provádění a celková částka plánu financování 

 

• Postupné navyšování rozpočtu ze 130 mil. EUR až na 200 

mil. EUR v roce 2020 

 

• Předkládání programů – do 30.4. daného roku agentuře 

CHAFEA do Lucemburska 

• Rozhodnutí o přijetí – cca září/říjen daného roku 



Způsobilé produkty a témata 

- Produkty uvedené v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování EU s výjimkou 

tabáku 

- Výrobky v Příloze I Nařízení 1144/2014 –  

- pivo,  

- čokoláda a odvozené produkty,  

- chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží 

- nápoje vyrobené z rostlinných výtažků 

- Těstoviny 

- sůl 

- přírodní gumy a pryskyřice 

- hořčičná pasta 

- kukuřice cukrová 

- Bavlna 

 

- Lihoviny s chráněným zem. označením dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 110/2008 

 

 

 



více na http://ec.europa.eu/agriculture/ 

 

 

 

 

• Děkuji za pozornost! 


