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ZAPSANÝ SPOLEK

Z E MĚ D Ě LC I A ZE MĚ D Ě L S KÉ SU B J E K T Y
ZAPOJENÍ DO ROZVOJE VENKOVA PROSTŘEDNICTVÍM STRA TEGIE
MAS REGION HANÁ
Vážení zástupci zemědělského sektoru,
dovolujeme si Vás opět pozvat na pracovní skupinu MAS Region HANÁ v oblasti Zemědělství.
Pracovní skupina se bude týkat jako ty předchozí nasměrování návrhové části naší strategie, ze
které budou vyplývat možné dotační projekty pro Vás v nejbližších letech. Tentokrát se však
zaměříme jen na oblast Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (čl. 17), případně
spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (čl. 35)
Promyslete si prosím tedy prosím Vaše potenciální projekty.
Pracovní skupina se uskuteční v prostoru sídla MAS Regionu Haná, náměstí T. G. Masaryka čp.
99, Náměšť na Hané, v úterý 19. 1. 2016 od 8:00 hodin.
PROGRAM PRACOVNÍ SKUPINY:
1) Příprava programového rámce PRV v rámci strategie MAS - ISU 2020 MAS Region HANÁ Článek 17) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
2) Příprava programového rámce PRV v rámci strategie MAS - ISU 2020 MAS Region HANÁ Článek 35 d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů.
3) Diskuse
Diskuse a prostor pro veškeré dotazy
Prosíme, potvrďte svoji účast nejpozději do pondělí, 18. 1. 2016 do 12:00.
Těšíme se na setkání s vámi!
Ing. Jaroslav Brzák,
Manažer MAS Region HANÁ, z.s.
Ing. Pavel Solovský
Externí konzultant pro plánování zemědělské strategie MAS Region HANÁ, z.s.
Mgr. Marta Husičková,
Předsedkyně MAS Region HANÁ, z.s.
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Pozn.:
Výtah z dokumentu k podporovaným oblastem:
Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce
budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování
zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s
dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků
a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke
zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a
potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění
odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
Článek 35, odstavec 2., písmeno d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů
Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji
krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů.
Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich
konkurenceschopnosti. Podpora je určena pro společné investice na vznik, rozvoj a společnou
propagaci KDŘ nebo místního trhu. Způsobilé jsou aktivity např. společné pořízení strojů,
technologie a vybavení, stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého
majetku, pořízení počítačového softwaru, propagační činnost, tvorba studií a podnikatelského
plánu.
Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců, které zahrnují nejvýš jednoho zprostředkovatele
mezi zemědělcem a spotřebitelem. Podpora se týká trhů splňujících definici místního trhu (viz
kapitola 1 Základní pojmy a zkratky).
Definice příjemce dotace
Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden musí prokázat podnikatelskou
činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství. Může se jednat o následující subjekty:
zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce
nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí.
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