
F I Cirst nternational ompany s.r.o. 

www.dotace.org

SPECIALISTÉ NA DOTACE Z EU

Přejeme Vám mnoho úspěchů
při žádostech o dotaci

Mgr. Richard Andrle, MBA, ředitel společnosti

Tel.: +420 608 883 407, e-mail: andrle@dotace.org

PotravinyDotace

.

Cíl projektu je zaměřen na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti 

malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic 

do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na 

trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních 

technologií. V neposlední řadě podpora přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení 

dodavatelských řetězců.

• 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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• 
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• 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 zpracovávané suroviny, 

výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s 

výjimkou odpadních vod

• investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů – 

automobily na převoz potravin (nákup dopravních prostředků 

určených pro osobní přepravu není způsobilý)

• investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně 

marketingu (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
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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 40 % výdajů, ze kterých je stanovena

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

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

technologie / výroba

Výhody spolupráce:
• konzultace jsou průběžné, což zaručuje průběžné  

vyhodnocování stavu a informovanost
• přebereme veškerou odpovědnost

(jsme pojištěni na 20 mil. Kč)
• ke každému přistupujeme individuálně ,,profesionálně“
• naše odměna je závislá na schválení dotace – odměnu si 

nárokujeme ½ po Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
½ po čerpání dotace

• zajišťujeme 100% servis od přípravy dotace, výběrové 
řízení až po čerpání dotace

• reference naleznete na www.dotace.org/reference 
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