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Schválené Žádosti o dotaci v rámci 14. kola Programu rozvoje venkova - operace 6.4.1 
Investice do nezemědělských činností, záměr c) - průběžné schvalování - 17. 1. 2023 

V Praze dne 17. ledna 2023 

Státní zemědělský intervenční fond ke dni 16. ledna 2023 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR 4 Žádosti o dotaci 

v rámci operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, záměr c). Byly schváleny pouze žádosti, u kterých již byla provedena administrativní 

kontrola, a v rámci bodového hodnocení se nachází nad hranicí pro schválení žádostí. Další žádosti budou průběžně schvalovány v následujících 

týdnech. 

 
 
Do 30 dnů od data vydání tiskové zprávy budou níže uvedení žadatelé vyzváni prostřednictvím Portálu farmáře (sekce „Nová podání“ → „Odeslané 

dokumenty ze SZIF“) k doložení příloh dle specifických podmínek Pravidel kap. 8, písm. d). Následně budou žadatelé vyzváni k podpisu Dohody 

o poskytnutí dotace. Prostřednictvím Portálu farmáře (sekce „Nová podání“ → „Odeslané dokumenty ze SZIF“) bude žadateli zaslán zvací dopis 

k podpisu Dohody včetně návrhu Dohody a aktuální podoby Žádosti o dotaci, případně bude žadatel vyzván k úpravě Žádosti o dotaci. 

 

 

Souhrnný přehled Žádostí o dotaci v operaci 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, záměr b). 
 

Operace/ 
záměr 

 RO SZIF 

Celkem 
Praha 

České 
Budějovice 

Ústí nad 
Labem 

Hradec 
Králové 

Brno Olomouc Opava 

6.4.1 b)  
Počet schválených žádostí - 1 - - 1 1 1 4 

Finanční požadavek (Kč) - 877 499 - - 2 700 000 4 494 150 382 500 8 454 149 

 

 

V následující tabulce uvádíme specifikaci schválených žádostí. 

 

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. 
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Operace 6.4.1 záměr c) 

Žádosti schválené 16. 1. 2023 

Č. Registrační číslo Žádosti 

Počet 

bodů Název subjektu Název projektu Kč* 

1. 22/014/0641c/780/000002 19  Pořízení peletovací linky pro zpracování dřevního odpadu 382 500 

2. 22/014/0641c/231/000009 17 Farma Cetviny s.r.o. Výroba peletek 877 499 

3. 22/014/0641c/672/000007 17 M-BIO s.r.o. Modernizace podniku 4 494 150 

4. 22/014/0641c/563/000003 13 Zemědělské obchodní družstvo Habry Modernizace peletovací linky 2 700 000 

*požadovaná finanční částka v Kč 

 

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