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DOTAČNÍ PODPORA V RÁMCI OPATŘENÍ SPOLUPRÁCE 

KDO může žádat? 
 Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který má k vývoji nového produktu, 

postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky. 

 Výrobce krmiv, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný 
personál a výrobní prostředky. 

 Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt splňuje definici příjemce dotace 
a minimálně jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí. Uskupení žádá prostřednictvím výrobce 
potravin, nebo surovin určených pro lidskou spotřebu nebo výrobce krmiv. 

KDY lze žádat? 
 Příjem žádostí bude probíhat od 29. 9. 2015 do 12. 10. 2015. 

JAKÉ JSOU CÍLE? 
 Opatření je zaměřeno na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. 

 Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo 
technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. 

NA CO lze získat podporu? 
 Provozní náklady spolupráce na vývoj a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve 

zpracování zemědělských produktů, reps. výrobě potrvin a krmiv. Náklady na spolupráci se týkají 
přípravných operací (navrhování/vývoj produktu, postupu, technologie), zkoušek a hmotných 
anebo nehmotných investic souvisejících se spoluprácí, před použitím nově vytvořených produktů, 
postupů a technologií pro obchodní účely, konkrétně:  

o Spolupráce na vývoji nových technologií a postupů zpracování zemědělských produktů 
a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. 

o Spolupráce na vývoji nových produktů, včetně jejich finální úpravy a designu. 
o Spolupráce na vývoji a výzkumu nových způsobů zvyšování nebo monitorování kvality 

výrobků. 
o Spolupráce na vývoji nových systémů zajištění dohledatelnosti výrobků a včasného 

upozornění na nebezpečné potraviny. 

 Přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních 
postupů a technologií, které jsou výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí, konkrétně: 

o investce do výrobních technologií (zařízení) a postupů potřebných k výrobě inovativních 
výrobků, včetně technologií a softwaru souvisejících s dohledatelností výrobků 
a zvyšováním nebo monitorováné kvality výrobků, 

o stavební investice potřebné k výrobě inovativních výrobků a k zavedení inovativních 
postupů a technologií. 

 DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH. 
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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 50 % z celkových způsobilých výdajů. 

 Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 1 mil. Kč do 150 mil. Kč. 

 Výdaje na spolupráci  musí tvořit: 
o u projektů do 5 mil. Kč výdajů (včetně), ze kterých je stanovena dotace minimálně 15 % 

výdajů a zároveň 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotaceze,  
o u projektů nad 5 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace minimálně  1 mil. Kč (včetně) 

a  zároveň max. 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
 

NA KOHO je možné se obrátit? 
 Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D.  .  nevedel@renards.cz  .  739 903 553 

 Ing. Aneta Báčová  . bacova@renards.cz  .  733 130 850 
 


