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DOTACE PRO PEKAŘE 
v Programu rozvoje venkova

V roce 2019 měli pekaři již třetí možnost žádat o dotaci z Programu rozvoje venkova. Tento 
dotační titul byl dlouho pro pekaře uzavřen, žádat v něm směli jen potravináři produkující 
výrobky zařazené do Společné zemědělské politiky EU (Annex). Průlom nastal v roce 2017, 
kdy byl PRV rozšířen o operaci 4.2.1 c) Výrobci pekařských, cukrářských a jiných moučných 
výrobků. Poprvé od vzniku operačních programů tak byl pekařům umožněn vstup do Pro-
gramu rozvoje venkova, do prioritních osy, která se týká zpracovatelského průmyslu. Pe-
kaři se tak zařadili do skupiny potravinářských podniků, kam charakterem svého podniká-
ní určitě patří. Jedná se o vítanou příležitost pro pekaře, kteří chtějí investovat do svých 
pekáren s využitím nemalého příspěvku z fondů EU.

Jak si vedli pekaři v uplynulých letech a jak byli úspěš-
ní při podávání projektových žádostí?

Ve  startovním  roce  2017  bylo  podáno  64  žádostí.  Dle 
podmínek programu bylo třeba dosáhnout pro schválení 
žádosti minimálně 45 preferenčních bodů ze 108. Ve sku-
tečnosti, a to vzhledem k počtu podaných žádostí a výši alo-
kace, bylo třeba dosáhnout 68 bodů. Po prvním kole admi-
nistrace bylo 17 žádostí zařazeno do kategorie Doporučen 
a 2 žádosti do kategorie Náhradník. Celkem tedy v prvním 
kole prošlo 19 žadatelů. Nedoporučeno bylo 45 žádostí. 

V roce 2018 se zaregistrovalo 36 žadatelů. Po prvním vy-
hodnocení bylo 18 žádostí zařazeno do kategorie Doporu-
čen, ostatní zůstali v kategorii Nedoporučen. Žádostí bylo 
významně méně než v předcházejícím roce, zřejmě vlivem 
nízké průchodnosti žádostí, což některé potenciální žada-
tele  odradilo.    Skladba preferenčních  kritérií  se  poněkud 
změnila, dle podmínek roku 2018 bylo možné získat ma-
ximálně 83 bodů, pro přijatelnost bylo třeba nejméně 25 
bodů, ovšem průchodnost projektových žádostí zaručovalo 
přidělení nejméně 38 bodů.

Diametrálně odlišná situace nastala v roce 2019. Projekto-
vé žádosti podalo 25 žadatelů, opět méně než v předchá-
zejícím roce, ovšem do kategorie Doporučen bylo zařazeno 
24 žadatelů. Pro doporučení žádosti k financování stačilo 
získat minimální  počet  25  preferenčních  bodů.  Určitě  se 
na nebývale vysokém procentu úspěšných žadatelů podílel 
nižší počet podaných žádostí a současně navýšení alokace 
ze strany poskytovatele dotace. V roce 2019 činil schválený 
finanční objem dotace v projektových žádostech více než 
58 mil. Kč, zatímco v roce 2017 se jednalo o 46 mil. Kč. Po-
čet podaných žádostí je znázorněn graficky. 

Příčinu klesajícího počtu žádostí lze nalézt v mnoha aspek-
tech. Negativně může působit potřebný rozsah projektové-
ho záměru. Pro získání dostatečného počtu preferenčních 
bodů jsou žadatelé motivováni rozšířit svůj projektový zá-
měr o další aktivity, které by jinak pravděpodobně nedělali. 
To je finančně zatěžuje a rovněž zvyšuje rizika během reali-
zace a v době udržitelnosti projektu.

Významnou  roli  hraje  i  pravděpodobnost úspěchu, prů-
chodnosti projektové žádosti. V grafickém znázornění vy-
padá následovně.

Graf 1: Podané a doporučené žádosti
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S klesajícím počtem žádostí se  logicky  zvyšuje pravděpo-
dobnost úspěchu. Žadatelé vždy reagují na stav v předchá-
zejícím období a zvažují, zda podat či nepodat projektovou 
žádost. V roce 2019 bylo doporučeno 96 % ze všech poda-
ných žádostí. 

Má smysl podat projektovou žádost do PRV? 

Program rozvoje venkova, operace 4.2.1, záměr c) předsta-
vuje i přes uvedené problémy nejlepší možnost pro pekaře, 
jak získat dotace z aktuální nabídky operačních programů. 
K dispozici je skutečně široký záběr způsobilých investič-
ních  výdajů do hmotného  i  nehmotného majetku.  Jsou 
umožněny investice do technologie, do stavebních prací, 
investice do vybavení stávajících i nových prodejen nebo 
do informačních systémů. Pro zopakování, operace 4.2.1 c) 
je určena pro malé a střední podniky, výše dotace činí 45 % 
z výdajů projektu pro mikro- a malé podniky a 35 % z výda-
jů projektu pro střední podniky. Způsobilé výdaje projektu 
jsou přijatelné od 100 000 Kč do 30 mil. Kč. Další základní 
podmínkou je lokalizace, projekt lze realizovat na území ČR 
kromě hlavního města Prahy.

Žádat  mohou  pekaři,  jejichž  činnost  spadá  do  odvětví 
hospodářské činnosti vymezené třídou CZ – NACE 10.52 
Výroba zmrzliny, 10.71 Výroba pekařských a cukrářských 
výrobků, kromě trvanlivých, 10.72 Výroba sucharů a suše-
nek, výroba trvanlivých cukrářských výrobků, 10.73 Výroba 
makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků 
a 10.82 Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek.

Další  zásadní podmínkou  je  zařazení  suroviny  a finálního 
výrobku  do  Annexu.  Jiný,  než  níže  uvedený  způsob  není 
v rámci této operace přijatelný.

Graf 2: Procento doporučených žádostí Vlastní dotace je poskytována na uskutečnění projektové-
ho záměru.  Z toho plyne potřeba definice svého vlastního 
podnikatelského záměru, který je bez výhrad podporova-
telný a splňuje cíle operace. Často je třeba původní záměr 
zredukovat či jinak upravit, aby splnil tento základní poža-
davek. Stroje, zařízení a ostatní způsobilé výdaje jsou chá-
pány  jako prostředky k naplnění předkládaného  záměru. 
Pro operaci 4.2.1 c) jsou projektové záměry předdefinová-
ny, žadatel musí naplnit nejméně jeden z nich, splnit pod-
mínku počáteční  investice. Počáteční  investicí se rozumí 
investice do hmotného a nehmotného majetku za účelem 
založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající pro-
vozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o vý-
robky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, nebo 
investice  za  účelem  zásadní  změny  celkového  výrobního 
postupu stávající provozovny.
 

Pro průchodnost projektu je třeba získat dostatečný počet 
preferenčních bodů. V roce 2019 stačilo 25 bodů, v minu-
lých letech bylo potřeba daleko více. Preferenční kritéria, 
jejich naplnění, jsou tedy základním stavebním kamenem 
při sestavování projektového záměru a projektové žádos-
ti. Lze je rozdělit na dvě části, a to na kritéria připravenost 
žadatele a  závazková kritéria. Připravenost  žadatele,  jak 
již vyplývá z názvu, musí být splněna ještě před podáním 
projektové žádosti.

První tři kritéria jsou velmi těžko dosažitelná, pekaři obvyk-
le moc neexportují a návaznost na operaci 16.1.1.  je  také 
velmi problematická, stejně jako produkce biopotravin. Pro 
přidělení bodů v biopotravinách je třeba dosáhnout nejmé-
ně desetiprocentního podílu příjmu z produkce biopotravin 
na celkových příjmech z produkce potravin. Z tohoto pohle-
du je daleko snazší získat některou z vyjmenovaných značek 
kvality  nebo  certifikát  bezpečnosti  potravin.  Samozřejmě 
je to relativní, certifikovat provoz dle IFS jen kvůli možnosti 
čerpání dotace není příliš šťastné řešení. Celkově lze v sekci 
Připravenost žadatele obdržet 58 preferenční bodů. 
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Závazková kritéria popisují vlastní projekt, žadatel se zava-
zuje prostřednictvím projektové žádosti k jejich naplnění. 

Informační  technologie  související  se  sledovatelností  vý-
robku. Musí se jednat o prokazatelnou sledovatelnost vý-
robku i suroviny, ze které je výrobek vyroben.

Investice do prodejen úzce souvisí s hlavním cílem ope-
race, tedy zkrácení dodavatelského řetězce v rámci míst-
ních trhů. Pokud žadatel bude zakládat novou prodejnu, 
obdrží 10 bodů. V případě investice do stávající prodejny, 
obdrží 5 bodů. 

 Preferenční kritérium Bodové ohodnocení
11   Pořízení informačních technologií 0–5
12   Investice do prodejen  0–10
13   Výše způsobilých výdajů 0–10

 Preferenční kritérium Bodové ohodnocení
1   Exportní zkušenosti do zemí mimo EU. 0–5
2   Proexportních aktivity s podporou MZe   0–5
3   Vazba na operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 0–5
4   Mladý potravinář do 41 let  0–5
5   Projekt se týká pekařských výrobků  5
6   Produkce biopotravin 0–10
7   Značka kvality (KLASA, Regionální potravina, Česká cechovní norma) 0–10
8   Certifikace bezpečnosti potravin (IFS, FSSC 22000)  0–5
9   Realizace projektu probíhá v hospodářsky problémových regionech 0–3

10   Technologie je umístěna ve vlastním objektu žadatele 0–5

Tabulka 1: Preferenčních kritéria – připravenost žadatele

Tabulka 2: Preferenční závazková kritéria

Preferována je také výše způsobilých výdajů, přesněji výda-
jů, ze kterých je stanovena dotace. Pokud nepřesáhnou 5 
mil. Kč, získá žadatel nejvyšší bonifikaci.  Celkově lze v sekci 
Závazkových kritérií obdržet 25 preferenční bodů. 

Z uvedeného přehledu je patrný nepoměr mezi připrave-
ností žadatele a závazkovými kritérii, avšak právě závazková 
kritéria v rozhodující míře určují kvalitu vlastního projektu. 
Velká závislost průchodnosti projektové žádosti na kritéria 
bez vazby na projektový záměr jsou asi největší nevýhodou 
operace 4.2.1 c). Výhody ale převyšují, zejména zmíněná 
šíře způsobilých výdajů, dostupnost operace pro malé pe-
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kaře, a v neposlední řadě, velmi přátelské prostředí na regi-
onálních odborech SZIF. Významné snížení administrativní 
náročnosti projektu představuje možnost zadávání zakázek 
do 2 mil. Kč na dodávky a do 6 mil. Kč na stavební práce 
formou tzv. cenového marketingu, není třeba v těchto pří-
padech vyhlašovat klasické výběrové řízení.

Blížíme se ke konci programového období, není zcela jisté, 
zda bude operace 4.2.1 vyhlášena i  letech 2020 a 2021, 
a pokud ano, otázkou zůstává, zda bude alokován dosta-

tek finančních prostředků. Předpokládám, že tomu tak 
bude, a pekaři budou moci nadále žádat o dotace z toho-
to programu. Podat projektovou žádost má určitě smysl, 
podnikatelské  záměry  je  však  třeba  důkladně  připravit, 
a tím zvýšit pravděpodobnost úspěchu. Jak už bylo mno-
hokrát zmíněno, dotační cesta není  jednoduchá,  je však 
reálná a zvládnutelná. 

Ing. Stanislav Šlehofer
Odborný poradce pro čerpání dotací z fondů EU


