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AUDIT 

DOTAČNÍ PODPORA PRO POTRAVINÁŘE V ROCE 2015 

KDO může žádat? 
 výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu; 

 výrobce krmiv; 

 zemědělský podnikatel, který má v předmětu činnosti „úprava, zpracování a prodej vlastní produkce“ 
nebo „zemědělská výroba“, nebo „výroba krmiv“; 

 malý a střední podnik. 

KDY lze žádat? 
 příjem žádostí bude probíhat od 26. 1. 2015 do 9. 2. 2015. 

JAKÉ JSOU CÍLE? 
 opatření přispěje ke zmírnění změny klimatu podporou moderních energeticky úsporných 

potravinářských technologií a k účinnému využívání vodních zdrojů; 

 podpořené akce by měly řešit projekty zejména v oblasti zpracování mléka. 

NA CO lze získat podporu? 
 manipulační techniku do výroby, skladů obalů a surovin, skladů výrobků; 

 klimatizaci a chladící techniku do výrobních prostor a skladů; 

 rekonstrukci technologických rozvodů ve vlastnictví žadatele; 

 modernizaci technologických energozařízení, zařízení a rozvody; 

 technologické investice do zpracování masa a masných výrobků; 

 technologické investice do zpracování mléka a mléčných výrobků; 

 technologické investice do zpracování ovoce a zeleniny; 

 technologické investice do balení zpracovávaných surovin a výrobků; 

 investice ke zvyšování a monitorování kvality; 

 laboratorní techniku; 

 investice spojené s hygienou a HACCP; 

 investice do zařízení na skladování obalů, surovin a výrobků; 

 investice do zpracování obilovin a olejnin; 

 projektovou dokumentaci pro zadávací řízení; 

 výdaje na nezbytné stavební práce, které souvisí se zabudováním technologií. 

JAKÉ jsou další specifické podmínky výzvy? 
 předložení žádosti o platbu musí být do 30. 6. 2015; 

 v rámci tohoto opatření může získat 1 podnikatel v rámci období 2007-2013 max. 90 mil. Kč; 

 žadatel může v jedné výzvě předložit pouze 1 projekt. 

KOLIK lze získat? 
 míra podpory je stanovena ve výši až 50 % z celkových způsobilých výdajů;  

 min. výše podpory je 50 tisíc Kč, max. výše pak na 15 mil. Kč. 

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


