
Příjem žádostí v rámci 8. kola probíhal do 29. října 2019.  Zásadní rozdělení žadatelů do kategorie Doporučen a Ne-
doporučen bylo zveřejněno 15. 11. 2019. 

Projektové žádosti podalo 25 žadatelů, opět méně než v předcházejícím 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 požadovaný 
v projektových žádostech více než 58 mil. Kč, zatímco v roce 2017 se jednalo o 46 mil. Kč.

V 8. kole je řada změn oproti minulým obdobím, byly stanoveny dva termíny pro dokládání příloh po podání Žádosti 
o dotaci. Doporučení žadatelé, kteří realizují pouze cenový marketing, podávají přílohy do 7. 1. 2020. O něco delší 
termín pro doručení příloh mají žadatelé, kteří v rámci projektu realizují alespoň jedno výběrové řízení, ti mohou 
doručit přílohy do 18. 2. 2020. Další administrace žádostí probíhá obvyklým způsobem, podpisy Dohod se dají oče-
kávat v průběhu srpna 2020. 

Operace 4. 2. 1, záměr c) z Programu rozvoje venkova, i přes řadu problémů, spojených zejména s administrací žá-
dostí, představuje nejlepší možnost pro pekaře, jak čerpat dotace. K dispozici je skutečně široký záběr způsobilých 
investičních výdajů do hmotného i nehmotného majetku. Žádat mohou ale jen malé a střední podniky, výše dotace 
činí 45 % a 35 % ze způsobilých výdajů.
  
Není to sice zcela jisté, ale existuje reálný předpoklad, že program bude pro pekaře přístupný i následujícím roce. 
Z aktuální nabídky ostatních operačních programů je stále otevřen program Úspory energií, který vyhlašuje MPO 
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. (OPPIK). Jedná se již o pátou výzvu, 
která byla otevřena září letošního roku, příjem žádostí o podporu bude probíhat až do 30. 4. 2020.  Žádat mohou 
i velké podniky, výše dotace činí 30, 40, 50 % dle velikosti podniku. Podporované aktivity jsou pro pekaře docela 
přijatelné, zejména možnost výměny starší technologie za novou, energeticky méně náročnou. Podporu lze získat 
i na pořízení ekobloků a třeba i na nové vybavení kotelny.

Nadcházející rok 2020 bude posledním rokem stávajícího programového období. A to vždy s sebou přináší ze 
strany poskytovatelů dotací výjimečné kroky ve snaze vyčerpat alokované prostředky nebo také uzavření někte-
rých programů z důvodu vyčerpání finančních prostředků. Harmonogramy příjmu projektových žádostí dosud 
nejsou známy, očekávám první verze v lednu příštího roku.
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DOTACE PRO PEKAŘE 
– ŠANCE I PRO PŘÍŠTÍ ROK … 
V letošním roce měli pekaři již třetí možnost žádat o dotace z Programu rozvoje venkova. 
Tento dotační titul byl pro pekárenský průmysl dlouho uzavřen, žádat v něm směli jen 
potravináři produkující výrobky zařazené do Společné zemědělské politiky EU (Annex). 
Od roku 2017 byl PRV rozšířen o operaci 4. 2. 1 c) Výrobci pekařských, cukrářských a jiných 
moučných výrobků, do které mohou žádat výrobci pekárenských produktů ve vymezených 
odvětví ekonomických činností (CZ NACE).
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