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Operace 16.2.1 Podpora vývoje
nových produktů, postupů a
technologií v zemědělské prvovýrobě
Rozpočet: 205 mil. Kč

Operace 16.2.1
Definice žadatele/příjemce dotace
•
•

•

Zemědělský podnikatel, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie
vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky
nebo
Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt z uskupení je
výzkumnou institucí definovanou a žádá o podporu prostřednictvím zemědělského
podnikatele
nebo
Skupina zemědělců, jež má k vývoji vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky

Druh a výše dotace
•
•

Výše dotace činí 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí
od 1 000 000,- Kč do 100 000 000,- Kč.
Výdaje na spolupráci musí tvořit:
- u projektů do 10 000 000,- Kč výdajů (včetně), ze kterých je stanovena dotace,
minimálně 15% a zároveň maximálně 50 % způsobilých výdajů
- u projektů nad 10 000 000,- do 50 000 000,- Kč výdajů (včetně), ze kterých je
stanovena dotace minimálně 10 % a zároveň max. 50 % způsobilých výdajů
- u projektů nad 50 000 000,- Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace,
minimálně 7% a zároveň maximálně 50 % způsobilých výdajů.

Operace 16.2.1
Způsobilé výdaje
• provozní náklady spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů,
postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.
• přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se
zavedením do praxe inovativních postupů a technologií, které jsou
výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí či vlastního výzkumu
(včetně investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření
Investice do hmotného majetku)
• nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající
10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Operace 16.2.1
Kritéria přijatelnosti
•

•
•
•

•
•
•
•

Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města
Prahy
Žadatel splnil podmínku finančního zdraví (definice a výpočet jsou
uvedeny na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz)
Žadatel zveřejní výsledky projektu a zajistí jejich šíření
Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením
aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a
proveditelnosti
Beneficientem, tzn. konečným uživatelem dotace, je zemědělský podnikatel
Spolupráce bude realizována minimálně dvěma subjekty s výjimkou
projektů realizovaných žadatelem, který má k vývoji prokazatelně
dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů
Projekt se musí týkat zemědělské prvovýroby, resp. rostlinné výroby,
chovu hospodářských zvířat (skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, králici a
koně)
V případě, že pro realizaci projektu je vyžadováno posouzení vlivu záměru
na životní prostředí (EIA) – souhlasné stanovisko

Operace 16.2.1
Další podmínky
•

Žádost obdrží za preferenční kritéria min. 25 bodů

•

Realizace projektu do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace

•

Projekt je inovativního charakteru – posuzuje Hodnotitelská komise

•

Projekt v rámci zhodnocení spolupracujícího subjektu a posuzování
efektivnosti, proveditelnosti a potřebnosti neobdržel 0 bodů – posuzuje
Hodnotitelská komise

•

Součástí projektu je spolupráce, tj. předmětem projektu nesmí být pouze
pořízení inovované technologie, její zavedení a zkoušky

•

Žadatel využije při realizaci projektu výsledky vzniklé ve spolupráci se
spolupracujícím subjektem či vzniklé v rámci vlastního výzkumu

•

Spolupracující subjekt musí být vybrán již k datu podání Žádosti o dotaci,
nemusí být vybírán prostřednictvím výběrového řízení

Operace 16.2.1
16.2.1 Kritéria posuzování projektu Hodnotitelskou komisí
1) Inovativnost
1.1 Inovace pouze pro předkladatele projektu – 2 - 5 bodů
1.2 Inovace pro dané odvětví v ČR – 5 - 10 bodů
2) Jedná se o vývoj zcela nové technologie – 8 bodů
3) Předmět projektu má v zemědělském podniku více než jedno využití
1 - 5 bodů

4) Zhodnocení spolupracujícího subjektu 1 - 5 bodů
5) Aplikovatelnost výsledků v praxi – 5 -10 bodů
6) Zhodnocení efektivnosti projektu 1 - 5 bodů
7) Zhodnocení proveditelnosti a potřebnosti projektu - 1 bod
Pokud projekt obdrží v kterémkoliv z kritérií 1), 4), 6), nebo 7) 0 bodů, administrace
Žádosti o dotaci bude ukončena.

Operace 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a
technologií v zemědělské prvovýrobě (Zemědělské Inovace)

Pořadí

Kritérium

1.

Posouzení projektu hodnotitelskou komisí

2.

Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových
příjmech žadatele (nad 60 % / 50 – 59 % / 40 – 49 %)

3.

Předmětem projektu je výstavba nebo rekonstrukce stavby
v hodnotě minimálně 100 tis. Kč a zároveň nedošlo/nedojde
v souvislosti s projektem k odnětí pozemků dotčených
touto stavbou ze zemědělského půdního fondu.

Možný
bodový
zisk
0 - 44
5/3/1

6

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován
jako ekologický podnikatel
4.

2

Operace 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a
technologií v zemědělské prvovýrobě
Pořadí

5.

Kritérium

Místo realizace projektu se nachází v hospodářsky
problémových regionech

6.

Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje
kategorii: A/B

7.

Žadatelem je skupina zemědělců

Možný
bodový
zisk
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Operace 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a
technologií v zemědělské prvovýrobě
Pořadí

Kritérium

Možný
bodový
zisk

8.

Předmětem dotace je vývoj zaměřený na pěstování
ovoce a zeleniny, včetně brambor, okrasných
rostlin, léčivých, aromatických a kořeninových
rostlin, chmele, révy vinné, cukrové řepy a/nebo
živočišnou výrobu
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9.

Předmětem dotace je investice do technologií
umístěných v objektu ve vlastnictví žadatele.
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Kontaktní osoba pro operaci 16. 2. 1:
Ing. Tereza Říhová
e-mail: tereza.rihova@mze.cz
tel.: 221 812 374

