Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování
dotací pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. MZE-55985/202118131 – dotační podprogram 19.A.b.2.
Část B Dotační programy
Dotační program 19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů
zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ
19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ
19.A.b. Podpora činností spojených s režimem jakosti Q CZ
-

19.A.b.2. Podpora vyjmenovaných úkonů provedených formou služeb spojených
s režimem jakosti Q CZ

Původní znění dotačního podprogramu 19.A.b.2. se celé ruší.
Nové znění dotačního podprogramu 19.A.b.2.:
19.A.b.2. Podpora vyjmenovaných úkonů provedených formou služeb spojených
s režimem jakosti Q CZ
1 Účel dotace
Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení
přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků.
Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny.
2 Předmět dotace
Částečná úhrada nákladů na studie trhu v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení
přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků.
3 Žadatel
Pověřená osoba podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
4 Dotace
Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace: do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících
se zpracováním studie trhu.
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5 Podmínky poskytnutí dotace
a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné ode dne podání žádosti o dotaci
do dne podání dokladů prokazujících nárok na dotaci.
b)

Žádost o dotaci se podává za daný dotační podprogram zvlášť.

c) Na základě Žádosti o dotaci bude žadateli poskytnuta záloha ve výši až 100 %
předpokládaných uznatelných nákladů.
d) Nevyužité prostředky z poskytnuté zálohové platby vrátí žadatel na základě
Rozhodnutí vydaného Fondem.
e) Příjemce dotace musí podat na MZe a Fond studii trhu do 28. 2. 2023.

6 Termín příjmu žádostí o dotaci
Příjem žádosti o dotaci pro dotační období 2022 byl stanoven od 16. 5. 2022
do 31. 5. 2022.
Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace.
7 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci
Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 9. 2022 a končí
30. 9. 2022.
Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení realizace
předmětu dotace.
8 Doklady prokazující nárok na dotaci
a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související
se zpracováním studie (účetní/daňové doklady za náklady na přípravu, provedení
a zpracování studie trhu a na pořízení dat pro studii trhu).
b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů (výpis
z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě uskutečněné
převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je ve vlastnictví
žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že úhrada
v hotovosti byla provedena žadatelem.
c) Osnova studie trhu.
9 Náklady související s předmětem dotace
Seznam uznatelných nákladů souvisejících se zpracováním studie:
a) náklady na přípravu, provedení a zpracování studie trhu,
b) náklady na pořízení dat pro studii trhu.
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str. 262, Příloha č. 1 Typ dotace a termíny příjmu v roce 2022
původní znění:

DP

název DP

Podpora vyjmenovaných
19.A.b.2. úkonů provedených
formou služeb spojených
s režimem jakosti Q CZ

typ
dotace
dle
části
příjem žádosti o dotaci
A,
pro rok 2022
bodu
2,
písm. i)

příjem dokladů
prokazujících nárok na
dotaci pro rok 2022

příjem žádosti o
dotaci pro rok 2023

nákladů 4. 10. 2021 – 31. 10. 2021

1. 6. 2022 - 29. 7. 2022

2. 5. 2022 - 31. 5. 2022

typ
dotace
dle
části
příjem žádosti o dotaci
A,
pro rok 2022
bodu
2,
písm. i)

příjem dokladů
prokazujících nárok na
dotaci pro rok 2022

příjem žádosti o
dotaci pro rok 2023

se mění takto:

DP

název DP

Podpora vyjmenovaných
19.A.b.2. úkonů provedených
formou služeb spojených
s režimem jakosti Q CZ

nákladů

16. 5. 2022 – 31. 5. 2022

1. 9. 2022 - 30. 9. 2022

-

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny.

V Praze dne 1. 10. 2021

Ing. Jindřich Fialka, v.r.

Mgr. Jan Sixta, v.r.
státní tajemník v Ministerstvu zemědělství

náměstek pro řízení sekce
Sekce zemědělství a potravinářství
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