DOTAČNÍ PODPORA PRO POTRAVINÁŘE A KRMIVÁŘE
KDO může žádat?





Zemědělský podnikatel.
Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu.
Výrobce krmiv.
Mikro, malý a střední podnik.

KDY lze žádat?


Příjem žádostí bude probíhat od 29. 9. 2015 do 12. 10. 2015.

JAKÉ JSOU CÍLE?


Opatření je zaměřeno na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních
podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů.
Opatření přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců.



NA CO lze získat podporu?


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 zpracované 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).
o 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.









JAKÉ jsou další specifické podmínky výzvy?


Žadatel bude předkládat Žádost o dotaci a všechny povinné a nepovinné přílohy prostřednictvím
Portálu farmáře.
V případě předložení projektu, kde výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesáhnou 1 mil. Kč žadatel
musí splnit podmínku finančního zdraví.
lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce
dotace, nikoliv od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace jako doposud.
Žadatel může v jedné výzvě předložit pouze 1 projekt.
Nově nebude možné projekty realizovat formou leasingu nebo věcného plnění.






KOLIK lze získat?




Míra podpory je stanovena ve výši až 40 % z celkových způsobilých výdajů.
Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 100 000 Kč do 30 mil. Kč.
Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci opatření činí 150 mil. Kč za období
2014-2020.

NA KOHO je možné se obrátit?
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