
Opatření:
16. Spolupráce
Operace: 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů

Gestor operace za MZe: Ing. Alexandra Brzezná; alexandra.brzezna@mze.cz

Použitá míra podpory: 
50 % způsobilých výdajů (v případě výdajů na spolupráci), 
25 % způsobilých výdajů pro velké podniky, 35 % pro střední podniky, 45 % pro malé podniky (v případě přímých výdajů 
na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu) 
Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 6 mil. Kč na projekt. 
Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 tis. Kč na projekt. 

Celková alokace operace na období PRV 2014–2020 (včetně nár. zdrojů): 
cca 108 mil. Kč

Základní cíl operace:
• začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich konkurenceschopnosti,
•  podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců 

(KDŘ) a místních trhů,
•  podpora se bude týkat pouze dodavatelského řetězce, který bude zahrnovat maximálně jednoho zprostředkovatele 

mezi zemědělcem a spotřebitelem. Vytvoření a rozvoj místního trhu bude podporován v případě, že činnosti 
zpracování a prodeje konečnému spotřebiteli se budou odehrávat v okruhu 75 km od zemědělského podniku, 
z něhož produkt pochází. 

Podporované aktivity/způsobilé výdaje (bližší informace na www.eagri.cz/prv):
•  výdaje na spolupráci: podnikatelský plán, náklady na propagační činnost, která souvisí se vznikem nebo rozvojem 

krátkého dodavatelského řetězce nebo místního trhu,
•  přímé investiční náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu (společné pořízení 

strojů, technologie a vybavení souvisejících s projektem, stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci 
nemovitého majetku, náklady na pořízení počítačového hardwaru a softwaru souvisejících s projektem).



Příjemcem může být uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nevládní 
neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí), kteří jsou zapojeni 
do spolupráce. Příjemci budou muset mít společně uzavřenou smlouvu o spolupráci. 
Forma spolupráce je např. společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého 
prodeje spotřebiteli (např. bedýnkový prodej).

Bližší informace k opatření: www.eagri.cz/prv a www.szif.cz

Inspirativní příklad ze zahraničí – bedýnkový prodej:
Již v roce 2007 proběhl na Ekofarmě Křišťan v Milotičkách seminář, který se věnoval otázkám přímého marketingu 
v zemědělské prvovýrobě. V rámci tohoto setkání vystoupili mimo jiné hosté z Rakouska, kteří představili firmu BIOHOF 
ADAMAH (www.adamah.at), která se nachází nedaleko Vídně. Tato společnost spolupracuje s místními farmáři 
z širokého okolí a odebírá od nich ekologicky vypěstované či vyrobené potravinové produkty. Těmi následně plní 
bedýnky dle objednávek a rozváží je zákazníkům až do domu. Týdně připraví a dodá několik tisíc bedýnek s čerstvými 
produkty. Jako bonus společnost připravuje pro své klienty různé letáky, informační skládačky, speciální kuchařky 
a řadu dalších informačních aktivit.


