
1

I.1.3 Přidávání hodnoty 

zemědělským a potravinářským 

produktům

I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a 

potravinářským produktům

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, včetně  

zemědělských podnikatelů

 I.1.3.1 pouze mikro, malé a střední podniky

Výše dotace:

 až 50 % výdajů

max. 90 mil. Kč za období 2007 - 2013

Významné změny – obě podopatření

 zrušení podmínky finančního zdraví

 omezení výroby krmiv – pouze pro 

hospodářská zvířata poskytující potraviny

 nově zvýhodnění projektů

 zaměřených na zpracování mléka, masa, ovoce 

(kromě vína), zeleniny a obilí (až 30 b.)

 realizovaných v regionu se soustředěnou 

podporou státu (3 b.)

 snížení bodového hodnocení za 

bioprodukci (o polovinu na 10 a 5 b.)  
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Významné změny podopatření I.1.3.1

nově dotace na čistírny odpadních 

vod vznikajících při zpracování

(navýšení rozpočtu z ERP o 350 mil. Kč)

snížení bodového hodnocení za 

zemědělskou prvovýrobu 

(z 50ti na 20 a z 25ti na 15 bodů)

Významné změny podopatření I.1.3.2

 snížení min. částky na spolupráci:

 projekty do 25 mil. Kč – min. 1 mil. Kč

 projekty nad 25 mil. Kč – min. 2 mil. Kč

 max. částka: 50 % výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace

 umožnění kontroly správnosti výdajů a 

zadávací dokumentace před podáním ŽOP 

(všechny projekty v realizaci)

 umožněno dodat stavební povolení 

během realizace 



4

Finanční rámec opatření

 Finanční alokace na rok 2010

17,44 mil. Euro (cca 453 mil. Kč)

 Předpoklad závazkování 10. kola:

 115 % alokace (cca 520 mil. Kč)

 ušetřené prostředky ze závazkovaných částek 
předchozích kol (odstoupení žadatelů, ukončení 

administrace, snížení požadavků na dotaci, apod.)

 prostředky ERP (cca 350 mil. Kč na období)

I.1.3.1 80 % 363 mil. Kč/rok

I.1.3.2 (inovace) 20 % 90 mil. Kč/rok 

Výsledky příjmu žádostí

v předchozích kolech

Příjem 

žádostí
Podopatření Dotace

Úspěšnost 

žadatelů

2. kolo 

(2007)

I.1.3.1

I.1.3.2
520 mil. Kč 100 %

4. kolo 

(2008)

I.1.3.1
470 mil. Kč

59 %

I.1.3.2 100 %
7. kolo 

(2009)

I.1.3.1

I.1.3.2
895 mil. Kč 100 %

Proplaceno přes 210 projektů za 520 mil. Kč.
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Sektorové rozdělení žádostí 7. kola 

Děkuji za pozornost.

Kontakt

jana.litosova@mze.cz

tel: 221 812 773


