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Dodatečné doporučení Žádostí o dotaci ze zásobníku projektů v rámci 10. kola Programu 
rozvoje venkova - operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, záměr 
d) Zpracovatelské podniky velké 

V Praze dne 23. prosince 2020 

Státní zemědělský intervenční fond dne 23. prosince 2020 provedl na základě dodatečné alokace pro doporučení žádostí ze zásobníku projektů 

stanovené Ministerstvem zemědělství ČR doporučení Žádostí o dotaci v rámci operace 4.2.1, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 

záměr d); Zpracovatelské podniky velké. 13 Žádostí o dotaci bylo zařazeno do kategorie Doporučen. 15 žádostí zůstává zařazeno v zásobníku 

projektů (dle Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova 

na období 2014 – 2020 kapitoly 5.4. Doporučení Žádostí o dotaci a 5.8. Zásobník projektů). 
 

Upozorňujeme, že v souladu s kap. 5.5 a 5.8 písm. d) Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace 

na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, musí žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci byly zařazeny v kategorii Doporučen, 

předložit na příslušný RO SZIF povinné přílohy, příp. nepovinné přílohy (viz specifické podmínky Pravidel) nejpozději do 19. ledna 2021 do 18:00 

hodin (povinnost předložení příloh se netýká žádostí o dotaci, které již byly administrovány, tedy které bodovým hodnocením ze strany SZIF 

spadly do zásobníku projektů a bylo k nim žadatelům zasláno Oznámení o přeřazení Žádosti o dotaci do zásobníku projektů). V případě, že přílohy 

nebudou doloženy v termínu, bude u Žádosti o dotaci ukončena administrace. 

 

Postup pro doložení příloh je popsán v „Podrobném postupu pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře“. Postup generování a 

nahrávání formulářů pro výpočet finančního zdraví je popsán v „Podrobném postupu pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele 

prostřednictvím Portálu farmáře“. Podklady pro výpočet finančního zdraví se dokládají samostatně, pouze prostřednictvím Portálu farmáře. 

Dokumenty jsou zveřejněny na Portálu farmáře a www.szif.cz/cs/prv2014 (Ke stažení). Funkcionalita Portálu farmáře pro dokládání příloh 

k Žádosti o dotaci je aktuálně spuštěna. 
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Souhrnný přehled Žádostí o dotaci v operaci 4.2.1 d) – dodatečné doporučení žádostí ze zásobníku projektů 

4.2.1 d) 

RO SZIF  PHA - Praha  

PHA ČB ÚL HK BR OL OP Celkem 
 ČB - České Budějovice 

ÚL - Ústí nad Labem 

Kategorie Doporučen (ze zásobníku projektů) 5 - - - 4 2 2 13  HK - Hradec Králové 

Min. počet bodů pro doporučení 20*  BR - Brno  

Zásobník projektů 3 2 - 3 6 1 - 15  OL - Olomouc  

*V případě rovnosti bodů rozhodovala výše dotace.  OP - Opava 

 

Vzhledem k ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), nejsou v seznamech uváděna jména a příjmení fyzických osob – tito žadatelé jsou v seznamech 

identifikováni prostřednictvím registračního čísla Žádosti o dotaci. 
 
 

Seznam Žádostí o dotaci 4.2.1, záměr d) v kategorii Doporučen (ze zásobníku projektů) 

Č. Registrační číslo Žádosti 
Počet 

bodů 
Název subjektu Název projektu 

1. 20/010/0421d/780/001988 25 Těšínské jatky, s. r. o. Modernizace autoparku ve společnosti Těšínské jatky, s.r.o. 

2. 20/010/0421d/120/000805 25 Český mlynář s.r.o. Modernizace zpracovatelského podniku 

3. 20/010/0421d/120/000741 25 Polabská zelenina Přerov n.L., s.r.o. Investice do  výroby salátu 

4. 20/010/0421d/572/001963 25 
AGRO - Měřín, obchodní společnost, 
s.r.o. 

Modernizace prodejen Rynek 

5. 20/010/0421d/120/002269 25 AGRIMEX Vestec a.s. Modernizace systému chlazení 

6. 20/010/0421d/553/000812 25 PENAM, a.s. Modernizace mlýnské technologie 

7. 20/010/0421d/142/001830 25 Emco spol. s r. o. EMCO_Automatizace výrobních procesů 

8. 20/010/0421d/564/002333 25 Sonnentor s.r.o. Výstavba nového areálu Bylinkový ráj 

9. 20/010/0421d/780/002052 25 Beskyd Fryčovice, a.s. Modernizace výroby potravin 

10. 20/010/0421d/671/000066 20 ÚSOVSKO FOOD a.s. Optická třídička 
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11. 20/010/0421d/151/001103 20 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Bourárny VLS ČR, s. p. 

12. 20/010/0421d/672/001363 20 
Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž, 
s.r.o. 

Investice do zpracovatelského provozu 

13. 20/010/0421d/563/000630 20 ZZN Jihlava a.s. 
Modernizace a navýšení kapacity výroby VKS Batelov a na silech 
Batelov a Jihlava 

 

Seznam Žádostí o dotaci 4.2.1, záměr d) aktuálně v zásobníku projektů 

Č. Registrační číslo Žádosti 
Počet 

bodů 
Název subjektu Název projektu 

1. 20/010/0421d/564/001235 20 VINIUM a.s. Investice do hmotného majetku_VINIUM a. s. 

2. 20/010/0421d/452/000224 20 Cerea, a.s. Modernizace výroby krmných směsí Smiřice 

3. 20/010/0421d/564/001035 20 AFEED, a.s. Zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti 

4. 20/010/0421d/120/000103 20 Primagra, a.s. Modernizace VKS Milín 

5. 20/010/0421d/232/000738 20 LYCKEBY AMYLEX, a.s. Modernizace balení a manipulace se škrobem v LYCKEBY AMYLEX 

6. 20/010/0421d/120/000730 20 Tereos TTD, a.s. 
Výstavba sila s kapacitou 50 000 tun pro skladování cukru ve 

společnosti Tereos TTD, a.s. 

7. 20/010/0421d/564/001648 15 České vinařské závody a.s. Investice do hmotného majetku_České vinařské závody a. s. 

8. 20/010/0421d/564/000600 15 Pavlovín, spol. s r.o. Investice do hmotného majetku_Pavlovín, spol. s r. o. 

9. 20/010/0421d/453/001844 15 Agrochem a.s. Lanškroun Modernizace zpracovatelského podniku 

10. 20/010/0421d/672/000854 15 Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o. Modernizace zpracovatelského podniku 

11. 20/010/0421d/232/001790 15 MRAZÍRNY PLZEŇ - DÝŠINA a.s. Modernizace technologie 

12. 20/010/0421d/564/002129 15 Hortim-International, spol. s r.o. Investice do zpracování zeleniny 

13. 20/010/0421d/564/000792 15 
CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy 
Valtice, a.s. 

Modernizace zpracovatelského podniku 

14. 20/010/0421d/453/001008 10 Amaranth life s.r.o. Zpracování a uvádění na trh - technologie mouka 

15. 20/010/0421d/120/000774 10 MLÝN ČISTÁ, spol. s r.o. Zvýšení efektivity provozu mlýna 

 

Všichni výše uvedení žadatelé souhlasili se zveřejněním uvedených údajů v souladu s platnými Pravidly pro žadatele. 
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