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Dotační list: Program rozvoje venkova - 5. kolo 

Příjem žádostí: 10. října 2017 - 30. října 2017 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, záměr c) 

Příjemce: výrobci pekařských, cukrářských a moučných výrobků, CZ – NACE 10.52 Výroba 
zmrzliny, 10.71 Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých, 10.72 Výroba sucharů 
a sušenek, výroba trvanlivých cukrářských výrobků, 10.73 Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a 
podobných moučných výrobků a 10.82 Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek 

Výše podpory: 35% (pro podnik s 50-250 zaměstnanci) - 45% (do 50 zaměstnanců) způsobilých 

výdajů 

Velikost investice: 100 tis. Kč – 30 mil. Kč (doporučení: investice min. 500 tis. Kč) 

Vybrané podporované aktivity: 

 Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální 
úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností 
produktů) 

 Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch) 
 Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin 

vznikajících při zpracování 
 Investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů 
 Investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (výstavba a 

rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, prodej ze dvora, vybavení prodejen atd.) 
 Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu 

 

Podmínky 

 Provozovna musí být stejná 2 roky před podáním žádosti a 2 roky po ukončení projektu. 
 Projekt zakládá novou provozovnu/rozšiřuje kapacity stávající provozovny/rozšiřuje sortiment 

 

Preferenční kritéria (bodové zvýhodnění pro žadatele): 

 Zřizující/modernizující prodejní místa (prodejny, stánky) 
 Investice do sledovatelnosti produktů (obaly s kódy, čipy, etiketovaly,…) 
 Zaměstnávající zdravotně či sociálně znevýhodněné zaměstnance 
 Dosahující min. 150 tis. Kč přidané hodnoty na přepočteného pracovníka a rok 
 Produkující biopotraviny a disponující některou z registrovaných značek 
 Značka kvality KLASA a certifikáty typu ISO 
 Objekt provozovny ve vlastnictví žadatele 
 Region okresu s nadprůměrnou nezaměstnaností 
 Export min. 500 tis. Kč za poslední 3 roky 

 

ČSOB Leasing nabízí synergii služeb dotačního poradenství a financování investice formou 
účelového úvěru se zástavou předmětu financování a fixní sazbou úroku dle cenové nabídky. 
 

Kontakt: Ing. Martin Kvíz 

  Tel.: 731 533 028 

  E-mail: kviz@csobleasing.cz 


