
Program Program rozvoje venkova 

Opatření SCLLD Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Oprávnění žadatelé 
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro 
lidskou spotřebu, výrobce krmiv, jiný subjekt aktivní ve zpracování, 
uvádění na trh, a vývoji zemědělských produktů 

Alokace Výzvy 1 448 000 Kč 

Min. výše způsobilých výdajů 50 000 Kč 

Max. výše způsobilých výdajů 5 000 000 Kč 

Výše dotace 50% / 45 % / 35% (dle typu příjemce) 

Zaměření výzvy 

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje 
 
1) pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských 

produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně 
technologií souvisejících s dohledatelností produktů); 

 
2) výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně 

manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro 
realizaci projektu) 

 
3) investice souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, 

výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou 
odpadních vod; 

 
4) investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů. 
 
5) investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně 

marketingu (např. výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné 
prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod.) 

 
6) pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 
 
7) investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském 

provozu 
 
8) nákup nemovitostí 
 
Některé další podmínky: 

 
• Dotaci nelze poskytnout na intervenční sklady  

 
• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na 

kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou vlastnictví, 
spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno. V případě 
nemovitostí, do kterých budou umístěny podpořené stroje, 
technologie nebo vybavení také nájem.  

 
 

 



 Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž 
způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 
000 Kč  
 

• V případě, že se žadatel zavázal vytvořit nové pracovní místo, musí 
tak učinit nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na jeho 
účet 
 

• V případě nákupu nemovitosti, který je součástí výdajů, ze kterých 
je stanovena dotace, musí být žadatel/příjemce dotace vlastníkem 
nemovitosti nejpozději k datu podání Žádosti o platbu.  
 

• V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního 
úřadu, pak ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS platný a ke dni 
předložení přílohy na MAS pravomocný (v případě veřejnoprávní 
smlouvy účinný) odpovídající správní akt stavebního úřadu  

 
• V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena 

dotace, znalecký posudek, ne starší než 6 měsíců před podáním 
Žádosti o dotaci na MAS  

 
• V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního 

úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace. 
Pokud ne, tak půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v 
odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k 
projektu/části projektu  

 
• Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu  
 
 
Nepovinné přílohy pro bodové zvýhodnění: 
 

 Prokázání stávající budovy - výpis nebo Print Screen z náhledu z 
katastru nemovitostí, fotodokumentace.  
 

 „Seznam surovin“ (přílohou Výzvy MAS), která obsahuje tyto údaje 
pro jednotlivé výrobky nebo skupiny výrobků: 
- Plánovaný roční objem výroby (množství) výrobku nebo skupiny 
výrobků, 
- Seznam surovin, ze kterých je složen výrobek/výrobky 
produkované v přímé souvislosti s předmětem projektu,  
- Uvedení procentuálního zastoupení surovin, které výrobek 
obsahuje, 
- Název a adresa sídla či provozovny dodavatele dané suroviny,  
- Název katastrálního území, kde byla zpracovávaná surovina 
vyprodukována. 
 

 kopie certifikátu nebo osvědčení značky/produktu Znojemsko 
regionální produkt, zaručená tradiční specialita, Regionální 
potravina, Zlatá chuť jižní Moravy, Chuť jižní Moravy nebo Česká 
biopotravina. 



 

 "Spolupráce s dalšími subjekty z území MAS" – popis, jak a s jakými 
subjekty bude žadatel na projektu spolupracovat a to buď v době 
jeho realizace, nebo po dobu vázanosti projektu na účel.  

 
 

 


