Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF)

4.2.1. Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Zahájení příjmu žádostí o dotaci je plánováno na 15. 6. 2021
Realizace projektu lze na celém území ČR s výjimkou Prahy

Žadatel:
a) zemědělský podnikatel – podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední
účetně uzavřené období činí více než 45%
b) zpracovatelský subjekt – výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu nebo výrobce
krmiv
Dotace: 50% způsobilých výdajů projektu (max. dotace 30 mil. Kč)
Způsobilé výdaje:
- technologická investice pro zpracování zemědělských a potravinářských produktů
- investice přímo související s finální úpravu, balení, značení výrobků ve vztahu ke zvyšování kvality
včetně technologií souvisejících se sledovatelností výrobků a včasného upozornění na nebezpečné
potraviny
- výstavba, modernizace a rekonstrukce budov ve zpracovatelském průmyslu (včetně nezbytných
manipulačních ploch pro zpracovatelský průmysl)
- investice ke zlepšování a monitorování kvality produktů včetně provozních laboratoří, výdajů na
související HW a SW a investic vedoucí k zachování kvality produktů při přepravě (tzn. dopravní
prostředky nebo speciální kontejnery používané pro přepravu potravin schopné udržovat potraviny
při vhodných teplotách a umožňující monitorování těchto teplot)
- investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin
vznikajících při zpracování zemědělských a potravinářských produktů s výjimkou odpadních vod
- investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a rekonstrukce vlastních
prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, apod.), investice související
s tvorbou e-shopů a internetových stránek (HW a SW), dopravní prostředky pro rozvoz potravin a
krmiv
- investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
Podmínky:
- nutné splnit podmínku Finančního zdraví u projektů se způsobilými výdaji přes 2 mil. Kč (tj. min. 3
uzavřená účetní období, resp. 2 uzavřená účetní období u začínajících podniků)
V případě zájmu o dotační titul, mne neváhejte kontaktovat.
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