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PotravinyDotace

.

Dotace je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich 

uvádění na trh. Podpořeny budou projekty zavádějící nové nebo významně zlepšené 

produkty, postupy, nebo technologie. 

• Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou 

spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb.,

o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění 

pozdějších předpisů, který má k vývoji nového produktu, 

postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný

personál a výrobní prostředky

• výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb.,

o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, který má

k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie 

vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky
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Kdo může žádat? (příjemci podpory)

• Provozní náklady spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, 

postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů, resp. 

výrobě potravin a krmiv. Náklady na spolupráci se týkají 

přípravných operací (např. navrhování/vývoj produktu, postupu, 

technologie), zkoušek a hmotných anebo nehmotných investic 

souvisejících se spoluprací, před použitím nově vytvořených 

produktů, postupů a technologií pro obchodní účely.

      » spolupráce na vývoji nových technologií a postupů zpracování 

      zemědělských produktů a přidávání hodnoty zemědělským a 

      potravinářským produktům

      » spolupráce na vývoji nových produktů, včetně jejich finální 

      úpravy a designu

      » spolupráce na vývoji a výzkumu nových způsobů zvyšování 

      nebo monitorování kvality výrobků

      » 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 (včetně investic, 

pokud nebudou dotovány v rámci opatření investice

do hmotného majetku).

      » investice do výrobních technologií (zařízení) a postupů 

       potřebných k výrobě inovativních výrobků, včetně technologií a 

       softwaru souvisejících s dohledatelností výrobků a zvyšováním 

       nebo monitorováním kvality výrobků

      » stavební investice potřebné k výrobě inovativních výrobků a k 

      zavedení inovativních postupů a technologií
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Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci

s výzkumným subjektem nebo žadatelem, který má k vývoji nového produktu,

postupu nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě

kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů.

 

 

Na co lze získat podporu? (podporované aktivity)

Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. 

Naše filozofie se neopírá o krátkodobý zisk, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. 

Těšíme se na budoucí spolupráci.

• Výše dotace činí 50 % výdajů, ze kterých je stanovena

dotace. Min. výdaje však 0,1 mil. Kč max. 150 mil. Kč

• 

a) U projektů do 5 000 000,- Kč výdajů (včetně), ze 

       kterých je stanovena dotace minimálně 15 % výdajů

       a zároveň maximálně 50 % výdajů, ze kterých je  

       stanovena dotace.

b) U projektů nad 5 000 000,- Kč výdajů, ze kterých je 

       stanovena dotace minimálně 1 000 000,- Kč (včetně) 

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

       dotace

• 

• 
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Výdaje na spolupráci musí tvořit:

Kolik lze získat na jeden projekt? (forma a výše podpory)

věda a výzkum
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