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Informace pro žadatele k opatření AEKO, EZ 
a LFA 

Vážení žadatelé, 

jestliže jste v letošním roce požádali o dotaci na travní porosty v rámci Agroenvironmentálně-

klimatických opatření (AEKO), Ekologického zemědělství (EZ) či jste žadatelem o podpory v 

rámci méně příznivých oblastí (LFA) a současně jste chovali v kontrolním obdobní od 1. 6. 

2017 do 30. 9. 2017 koně, platí pro Vás povinnost doložit Státnímu zemědělskému 

intervenčnímu fondu elektronickou Deklaraci chovu koní 2017 (dále jen DCHK), jejíž nedílnou 

součástí je opis registru koní v hospodářství. 

Data pro DCHK je třeba připravit v Integrovaném zemědělském registru (IZR) a odeslat 

je na Portál farmáře SZIF. Podání DCHK pak probíhá výhradně elektronicky 

prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Řádně podaná datová sada DCHK 2017, u které 

proběhlo úspěšně podání, se nachází v IZR ve stavu „Podaná“ a má přidělené číslo jednací ve 

tvaru SZIF/2017/XXXXXX. 

Nejzazším termínem doručení DCHK 2017 Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu je 

31. října 2017. Nedoručí-li žadatel na SZIF Deklaraci chovu koní nejpozději do 31. října 2017, 

nebudou koně zohledněni při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat v rámci 

administrace dotačních žádostí 2017! 

Více informací o generování a podání Deklarace chovu koní je uvedeno v příručce, která je ke 

stažení na odkazu https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost, resp. na www.szif.cz v části Jednotná 

žádost/Ke stažení. 

 

S pozdravem 

Ing. Josef Miškovský, Ředitel odboru přímých plateb a environmentálních podpor 

Státní zemědělský intervenční fond  

Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00  
T: 222 871 871  

F: 222 871 765  

E: info@szif.cz 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost
www.szif.cz
mailto:info@szif.cz
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17. října 2017, Praha  

  

 

  

 

Ukončení 4. kola a zahájení 5. kola příjmu 

žádostí v rámci programu Investiční úvěry a 
Provozní úvěry 

  

4. kolo příjmu žádostí pro programy Investiční úvěry a Provozní úvěry stále běží, přičemž zbývá 

několik posledních dnů do jeho ukončení. Dosud bylo v tomto kole od 26. 6. 2017 do 16. 10. 

2017 zaevidováno celkem 188 žádostí, z toho 158 žádostí o investiční úvěry a 30 žádostí o 

provozní úvěry. Rozhodnutím jediného akcionáře obchodní společnosti ze dne 31. 5. 2017 byla 

schválena nejen nyní platná pravidla programu a otevření příjmu žádostí od 26. 6. 2017, ale 

také bylo stanoveno otevření následujícího kola od 23. 10. 2017, což zajistí kontinuální 

pokračování příjmu žádostí. Programy Investiční a Provozní úvěry budou tedy i nadále určeny 

pouze pro žadatele zabývající se zemědělskou prvovýrobou se zaměřením na tzv. „citlivé 

komodity“, pro zpracovatele zemědělských produktů či podnikatele v oblasti lesního 

hospodářství a zpracování dřeva.    

V souladu s výše uvedeným bude příjem žádostí v programu Investiční úvěry a Provozní úvěry 

pro 4. kolo ukončen dne 22. 10. 2017. Následující 5. kolo příjmu žádostí v programu Investiční 

úvěry a Provozní úvěry bude opětovně otevřeno 23. 10. 2017, tedy příjem žádostí bude, jak již 

bylo zmíněno, kontinuální. Žádosti bude opět možné podávat pouze elektronicky 

prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách PGRLF.    

  

Neli Vesselinova, tisková mluvčí PGRLF, a.s. Tel.: 225 989 422, e-mail: 

vesselinova@pgrlf.cz   

  

  

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) byl založen v roce 1993 a 

jediným akcionářem je Ministerstvo zemědělství ČR. Jeho hlavní činností je poskytování 

podpor formou dotací úroků z úvěrů, finanční podpora pojištění, poskytování půjček či 

poskytování finančních prostředků ke snížení jistiny úvěrů. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Včelařské dotace za rok 2017 šly do koruny 

za včelaři 
  

V Praze dne 16. října 2017 – Státní zemědělský intervenční fond úspěšně ukončil administraci 

prvního roku nového tříletého včelařského programu na podporu chovu včelstev pro období 

2017 až 2019. Letošní 15. říjen byl konečným termínem pro výplatu dotací za období od 1. září 

2016 do 31. července 2017. Maximální zájem českých včelařů dokládá kompletní vyčerpání 

celé alokované částky, jak tomu pravidelně bývá.    

 Dotace poskytuje Státní zemědělský intervenční fond chovatelům včel prostřednictvím 

Českého svazu včelařů, z. s. a týká se 5 různých opatření. Žadatel (ČSV, z. s.) obdržel  celkem 

částku 67 577,5 tisíce korun, kterou následně přerozdělí chovatelům včel. Tuto částku tvoří z 

50 procent finanční prostředky EU a z 50 procent peníze z rozpočtu ČR. I po změně v 

administraci včelařských dotací pro programové období 2017 až 2019 byl zájem tuzemských 

včelařů obrovský.  

 Nové programové období 2017 až 2019 začalo již 1. září 2016. Přehled důležitých změn v 

administraci včelařských dotací platných od roku 2017 naleznete na www.szif.cz, v záložce 

SZIF poskytuje > Společná organizace trhů > Živočišná výroba > Včelařství > Zpravodajství.  

 Dotace se v roce 2017 týkaly 5 následujících opatření:  

 opatření vyplaceno v tis. Kč Technická pomoc 35 881,9 Boj proti varroáze 25 574,1 

Racionalizace kočování včelstev 2 082,1 Úhrada nákladů na rozbory medu 507,2 Obnova 

včelstev 3 532,0  

 Vzhledem k nadměrnému zájmu chovatelů včel přesáhl objem uznaných nároků na dotaci 

celkovou výši přidělených finančních prostředků. Bylo proto nutno pro opatření Technická 

pomoc (s výjimkou dotací na vedení včelařských kroužků pro děti a mládež) a Racionalizace 

kočování krátit jednotlivé částky poskytované dotace v souladu s platnou legislativou 

koeficientem 0,4359.   

 Věříme, že dotace pomohly žadatelům alespoň částečně vynahradit ne právě ideální sezonu, 

kterou ovlivnily jarní mrazy a suché a chladné počasí v hlavním snůškovém období. Z hlediska 

produkce medovicových a květových medů byl podle hodnocení mnohých včelařů špatný rok. 

Všem včelařům proto přejeme hodně zdaru.    

  

Vladimíra Nováková  tisková mluvčí SZIF  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nabídka účasti českých firem na 
mezinárodním veletrhu Gulfood Dubaj 2018 

31.10.2017 

Ministr zemědělství Marian Jurečka zve české firmy k účasti na prestižním 

mezinárodním veletrhu Gulfood Dubaj, který se uskuteční ve dnech 18. 2. - 22. 2. 2018.  

Přihlášku k účasti na stánku Ministerstva zemědělství na veletrhu Gulfood 2018 je nutno 

zaslat nejpozději do 31.10.2017 (viz. Příloha 1 a 2). 

Přílohy 

 akviziční dopis (DOC, 218 KB) 

Zdroj: MZe 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SZIF zahajuje spotřebitelskou soutěž – 
hlavní výhrou jsou tři automobily 

  

16. října 2017 startuje velká podzimní spotřebitelská soutěž s názvem „Střihněte si 3x Škodu 

Fabia a sto tisíc dalších skvělých cen“, kterou pořádá Státní zemědělský intervenční fond 

(SZIF). Podmínkou pro účast je vyplnění a zaslání herní karty s 30 značkami kvality potravin. 

Cílem je podpořit osvětu a konzumaci kvalitních potravin. Hlavní cenou jsou tři vozy Škoda 

Fabia. Soutěž potrvá do 14. ledna 2018.  

 Jak rozpoznat kvalitní, zdravé, chutné a jedinečné potraviny? Zákazníci je poznají díky logům 

kvality nacházejícím se na jejich obalech. Tuto ideu se snaží podpořit SZIF, a proto zahajuje 

velkou podzimní spotřebitelskou soutěž. Motivací pro účast může být nejen hlavní výhra, 

kterou jsou tři automobily Škoda Fabia, ale i celá řada dílčích cen. Strategickým partnerem je 

reklamní agentura McCann Erickson Prague, realizační část má na starosti 1 Year & More 

Production a mediální podporu zaštiťuje Knowlimits.  

„Loga symbolizující kvalitu potravin získají výrobky, které si je opravdu zaslouží. Mezi 

nejznámější patří např. Regionální potravina, Klasa, Chráněné označení, „biozebra“ apod. 

Abychom zvýšili jejich povědomí u zákazníků, rozhodli jsme se pro jejich edukaci 

prostřednictvím velké spotřebitelské soutěže, která se nám již několikrát osvědčila,“ vysvětluje 

Martin Šebestyán, ředitel SZIF.  

http://eagri.cz/public/web/file/550640/Gulfood_2018_akvizicni_dopis.doc
http://eagri.cz/public/web/file/550640/Gulfood_2018_akvizicni_dopis.doc
http://eagri.cz/public/web/file/550640/Gulfood_2018_akvizicni_dopis.doc
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Velká spotřebitelská soutěž probíhá od 16. října 2017 do 14. ledna 2018. Zúčastnit se může 

každý, kdo vyplní a zašle hrací kartu se 30 značkami kvality: Klasa, Regionální potravina, BIO 

Produkt ekologického zemědělství, Evropské logo pro ekologickou produkci, Chráněné 

označení (ZTS, CHZO, CHOP), Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR, 

Česká potravina nebo Česká cechovní norma.   

„Propagace soutěže bude probíhat v tištěných i online médiích. Dále chystáme upoutávky v 

rádiích  a televizi. Využijeme také SMS marketing. Součástí kampaně bude komunikace přímo 

v místech prodeje, například prostřednictvím grafických upoutávek či interaktivních obrazovek. 

Samozřejmostí je propagace soutěže na webu akademiekvality.cz a na sociálních sítích. 

Týdenní výhry bude předávat opět maskot Klasáček,“ dodává Martin Šebestyán.  

100 000 nejrychlejších účastníků soutěže získá drobné kuchyňské náčiní a magnetky s 

maskotem Klasáčkem. Zároveň každý týden vylosujeme jednoho výherce, kterého navštíví 

promo tým společně s Klasáčkem a položí mu 3 otázky zaměřené na edukaci s tématem 

kvalitních potravin. Při správném zodpovězení všech tří otázek si soutěžící může vybrat 

kuchyňské zboží a spotřebiče v hodnotě  až 5 000 Kč.  

Nejatraktivnější cenou bude bezpochyby automobil Škoda Fabia. Tři šťastní výherci si odvezou 

nové vozy. Každý soutěžní měsíc se bude ze všech došlých platných karet losovat jeden 

výherce, který obdrží jednu z hlavních výher v podobě Škody Fabie. Není to lákavá nabídka?  

V lednu bude také odměněno 10 nejaktivnějších soutěžících, tedy těch, kteří celkem pošlou 

nejvíce správně vyplněných herních karet.   

Více informací najdete na www.akademiekvality.cz.  

  

Vladimíra Nováková tisková mluvčí SZIF  

  

 O značce „Klasa“ Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským 

výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Spravuje ji Státní zemědělský intervenční fond. Národní značku 

kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu pro rozeznání 

výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti ji mohou spotřebitelé 

nalézt na obalech u více než devět set produktů od více než dvou set českých a moravských výrobců. Další 

informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou na stránkách www.eklasa.cz.  

 O značce „Regionální potravina“ Již osmým rokem uděluje Ministerstvo zemědělství značku Regionální 

potravina nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. 

Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na 

pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Spotřebitelé mohou zatím vybírat z 520 oceněných 

produktů od 378 výrobců. Značka Regionální potravina oceňuje ty nejlepší výrobky z každého kraje. Více 

informací je k dispozici na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.   
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O značce „BIO Produkt ekologického zemědělství“ Zelenobílý grafický znak BIO nazývaný díky proužkům 

„biozebra“ je doplněný nápisem „Produkt ekologického zemědělství“. V naší zemi slouží jako ochranná známka 

pro biopotraviny. Aby mohly produkty toto označení získat, musí být prověřeny některými kontrolními 

organizacemi, které pověřuje Ministerstvo zemědělství. Jedná se sice o český předpis, ovšem tímto znakem nemusí 

být označeny jenom potraviny s původem v naší zemi. Bio výrobky označují produkty z rostlin a živočichů z 

ekologických farem, které nebyly ošetřeny zakázanými pesticidy, minerálními dusíkatými hnojivy a zároveň se 

při jejich pěstování nebo chovu zohledňuje dopad na životní prostředí a potřeby chovaných hospodářských zvířat.  

  

O značce „Ekologická produkce“ „Ekologická produkce“ je na rozdíl od předchozí „biozebry“ značením 

nadnárodním (ve tvaru zelenobílého lístku) upraveným předpisem Evropské unie. Musí ho mít na svém obale 

každý produkt, který splňuje v rámci EU požadavky na biopotraviny. Jejich definice je zmíněna v textu výše – u 

značky „BIO Produkt ekologického zemědělství“. Pro úplnost ještě dodejme, že u biopotravin s původem mimo 

naši zemi není označení „biozebra“ povinné, i když na obalu být může.  

  

O značce „Chráněné označení (ZTS, CHZO, CHOP)“ Jedná se o značení Evropské unie. Funguje už téměř 25 let. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ministerstvo otestovalo privátní značky 

řetězců, pizza pro Čechy obsahuje místo 
sýru analog, pomerančová limonáda 

jablečnou šťávu 

12.10.2017 

Tisková zpráva – Špagety pod privátní značkou stejného řetězce vyrobené pro rakouský 

trh z kvalitní tvrdé pšenice a pro český trh z obyčejné, německý kečup s vyšším obsahem 

rajčat než maďarský nebo dvě pomerančové limonády, z nichž jedna místo cukru 

obsahuje umělá sladidla a pomerančovou šťávu v ní nahrazuje jablečná. Takové jsou 

výsledky testu kvality privátních výrobků z pěti evropských zemí. 

Test pro Ministerstvo zemědělství vypracovala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. 

Odborníci otestovali celkem 21 produktů, a to dětské výživy, krmivo pro domácí zvířata a 

privátní výrobky obchodních řetězců z České republiky, Německa, Rakouska, Slovenska a 

Maďarska. Jedenáct výrobků bylo odlišných, tři mírně odlišné a sedm vyhodnotila komise jako 

stejné. 

„I tento test, zaměřený na kojeneckou výživu a privátní značky obchodních řetězců ukázal, že 

dvojí kvalita je tady stále velkým problémem. U privátních značek je možné jasně říct, že 
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především zákazníci v České republice, v Maďarsku a na Slovensku dostávají výrobky 

s rozdílnou kvalitou, dost často s kvalitou horší,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Test odhalil například kečupy, obsahující rozdílné množství rajčat. Špagety pro český a 

slovenský trh byly vyrobené z běžné pšenice, zatímco pro rakouský trh z výrazně kvalitnější 

tvrdé pšenice. Ananasové plátky pro Německo a Rakousko byly nakládané v ananasové šťávě, 

pro ČR, Slovensko a Maďarsko v cukerném sirupu. Velký rozdíl byl i v mražené salámové 

pizze. Zatímco v německé byl použitý eidam a mozzarella, v pizze stejného řetězce pro český 

trh byl analog sýra, tedy náhražka vyrobená z rostlinných tuků. Stejný řetězec také v Německu 

prodává pomerančovou limonádu slazenou cukrem s obsahem pomerančové šťávy. V ČR 

obsahuje „stejná“ limonáda umělá sladidla a pomerančová šťáva je nahrazena levnější 

jablečnou. 

Jen mírné rozdíly byly v instantních kojeneckých výživách, drobně se lišily výživové hodnoty 

a zastoupení jednotlivých složek. Přesnídávka s příchutí banán, broskev a jablko měla ve všech 

zemích složení stejné, naopak dýňová kojenecká výživa stejného výrobce určená pro český trh 

obsahovala 90 procent dýně, německá jen 65 procent, zbytek byl nahrazen škrobem. 

„Tady se také potvrdil trend dvojí kvality potravin, nicméně obráceně, kdy němečtí spotřebitelé 

dostávají kojeneckou výživu s nižším obsahem základní složky. Nevidím důvod, proč by měli mít 

jak čeští, tak třeba i němečtí zákazníci rozdílnou kvalitu. V těchto průzkumech budeme dále 

pokračovat, budeme je zveřejňovat a ukazovat na ty firmy, které tuto nekalou obchodní praktiku 

používají,“ uvedl ministr Jurečka. 

Od zveřejnění prvního průzkumu dvojí kvality v červenci 2017 došlo k velkému posunu. Jak 

výrobci, tak obchodní řetězce, kterým ministr po zveřejnění průzkumu zaslal osobní dopis, již 

avizovali, že budou u některých produktů měnit receptury. Změnil se i pohled členských států 

EU na dvojí kvalitu, problém za nepřijatelný označil rovněž předseda Evropské komise Jean-

Claude Juncker s tím, že je třeba jej řešit. 

 Markéta Ježková, tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 

Přílohy 
 pp prezentace (PDF, 697 KB)  

 PP prezentace komplet (PDF, 1003 KB)  
 
Zdroj: MZe 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

http://eagri.cz/public/web/file/552508/Vyzkum__druha_faze_testovani_dvoji_kvality_fin.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/552536/Komplet_21_vyrobku_Vyzkum_druha_faze_testovani_dvoji_kvality.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/552508/Vyzkum__druha_faze_testovani_dvoji_kvality_fin.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/552508/Vyzkum__druha_faze_testovani_dvoji_kvality_fin.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/552536/Komplet_21_vyrobku_Vyzkum_druha_faze_testovani_dvoji_kvality.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/552536/Komplet_21_vyrobku_Vyzkum_druha_faze_testovani_dvoji_kvality.pdf
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MAS Posázaví začne rozdělovat dotace z 

evropských fondů 
 

Místní akční skupina (MAS) Posázaví připravuje první výzvu k předkládání žádostí o 

dotace z evropských fondů. Do roku 2020 rozdělí přes 180 milionů korun, příjemci zhruba 

třetiny z nich by měli být vybráni do konce roku 2018. Zájemci o dotace mohou už nyní 

své záměry zdarma konzultovat. 

„Výkonný výbor MAS Posázaví připravuje Fiche (oblasti podpory) na roky 2017 a 2018, které 

vycházejí z programových rámců vzešlých ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

Posázaví (SCLLD). Tento dokument, který určuje, kudy se bude ubírat další rozvoj regionu, už 

v červnu schválil řídící orgán, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj,“ řekla ředitelka Posázaví 

o.p.s. Bohunka Zemanová. 

Nejdál v přípravě je Program rozvoje venkova (PRV), jehož prostřednictvím by do regionu 

mělo přitéct 57 milionů korun. Budou se rozdělovat v těchto oblastech: Fiche 7 Agroturistika, 

Fiche 8 Lesy, voda, rekreace a Fiche 9 Podpora místních výrobců. „Fiche, které připravil 

Výkonný výbor MAS Posázaví, zveřejníme přes Portál Farmáře po schválení Programovým 

výborem MAS Posázaví. Samotnou výzvu s podrobným popisem lze ale zveřejnit až v prosinci 

po schválení regionálním odborem Státního zemědělského intervenčního fondu a 

Programovým výborem MAS Posázaví,“ dodala Bohunka Zemanová. 

V rámci Programu rozvoje venkova, který pro ministerstvo zemědělství administruje Státní 

zemědělský intervenční fond (SZIF), mohou předkládat projekty k podpoře mikropodniky a 

malé podniky ve venkovských oblastech, soukromí a veřejní držitelé lesů a jejich sdružení, 

zemědělští podnikatelé, výrobci potravin a krmiv i jiní zpracovatelé. Podporovány budou mimo 

jiné investice do vybraných nezemědělských činností, do výstavby stezek pro turisty, herních a 

naučných prvků, odpočinkových míst a přístřešků, stavby mostků, lávek a zábradlí, pořízení 

zařízení a nástrojů na zpracování zemědělských produktů.  

Největší částka, a to zhruba 105 milionů korun, se bude v Posázaví rozdělovat z 

Integrovaného operačního programu (IROP). Byly stanoveny čtyři oblasti podpory: Fiche 

1 Bezpečná cesta nejen do školy, Fiche 2 Vzdělávání, Fiche 3 Komunitní centra a Fiche 4 

Investice do sociálního podnikání. V rámci nich mohou být realizovány projekty typu parkovací 

systémy, bezbariérové zastávky, cyklostezky a cyklotrasy, stavby učeben a pořízení vybavení 

pro zajištění rozvoje žáků nebo stavby a vybavení komunitních center a sociálních podniků. 

Nejjednodušší to bude zřejmě v oblasti školství, kde už jsou projekty připraveny a mohly by se 

realizovat během prázdnin 2018. 
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V Operačním programu Zaměstnanost se bude rozdělovat téměř 15 milionů korun, a to v 

rámci Fiche 5 Sociální a komunitní služby, prorodinná opatření a Fiche 6 Neinvestice do 

sociálního podnikání. Podpořeny budou projekty zaměřené mimo jiné na odborné sociální 

poradenství, terénní programy, služby následné péče nebo kontaktní centra. Mezi podporované 

aktivity patří také vznik integračního a environmentálního sociálního podniku.  

K programovým rámcům, původně schváleným ve Strategii může nově přibýt Operační 

program Životní prostředí s finanční alokací pro Posázaví ve výši deset milionů korun. 

Využít se mohou na realizaci zeleně v sídlech, například na založení parků, zahrad, sadů, 

uličních stromořadí a alejí, na ošetření stromů nebo obnovu a zakládání tůní, jezírek, mokřadů 

či drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu.  Vše ale musí nejdříve schválit Programový 

výbor MAS Posázaví. 

„Máme už seznam projektů, na některých se přes rok pracuje, některé jsou i ve fázi stavebního 

povolení. Zřejmě ho zveřejníme, abychom inspirovali další žadatele. Měli bychom v roce 2018 

určité peníze vyčerpat, abychom splnili zadané milníky, a případně dostali i nějaké peníze 

navíc,“ dodala Bohunka Zemanová.  

Důležitým úkolem nyní bude vytvořit efektivní administrativní proces od vyhlášení výzvy, přes 

její zveřejnění a semináře pro žadatele až po realizaci nebo případné odvolání zamítnutého 

žadatele. „Snažíme se stejně jako v předešlém období, aby administrativa zasáhla žadatele co 

nejméně. Velká zátěž bude na straně kanceláře MAS a na jejích odpovědných zaměstnancích. 

Pracuje se v novém Monitorovacím systému 2014+, který je jiný, má své chyby a problémy, 

ale žadatel by to měl pocítit co nejméně a měl by se soustředit hlavně na realizaci. Budeme se 

snažit být s ním v úzkém kontaktu od konzultace přípravy projektu až po finální vyúčtování,“ 

uvedla Bohunka Zemanová. 

Jednotlivé programové rámce včetně Fichí a další užitečné informace jsou zveřejněny na 

stránkách leader.posazavi.com a budou se pravidelně aktualizovat. Zájemci o dotace mohou 

své záměry konzultovat osobně, telefonicky a mailem, při každé výzvě se budou pořádat 

také semináře pro žadatele.  

 

Jaroslava Tůmová 

Kontakt pro další informace: 
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637 
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081 
 
 
Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com 
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány 
samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým 
turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:tumova@posazavi.com
mailto:zemanova@posazavi.com
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Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují 

podmínky pro poskytování dotace na 
projekty Programu rozvoje venkova na 

období 2014-2020 
V Praze dne 13. října 2017  

 

Dne 12. 10. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými 

se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na 

období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“). Jedná se o Specifické podmínky Pravidel 4.2.1 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů týkající se výpočtu efektivnosti.   

U operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů byla změněna příloha č. 

8 Metodika výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti.  

Vzhledem k obtížné využitelnosti oborové rentability při výpočtu efektivnosti v případě 

některých projektů v rámci operace 4.2.1 Programu rozvoje venkova byla stanovena oborová 

rentabilita pouze jako informativní ukazatel.  

V příloze č. 8 je uvedena jednotková cena jako ocenění naturálních výsledků výroby a 

stanovená oborová rentabilita příjmů slouží pouze ke kontrole poměru příjmů a výdajů výstupů 

realizovaného projektu.  

   

Zpřesnění Specifických podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 

dotace, operace 4.2.1 - 5. kolo v revizích    

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2

Fnepub%2F1507897571927.pdf 

 

Zdroj: SZIF 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Na 23 000 návštěvníků letos zavítalo na tradiční festival dobrého jídla a pití, který se konal v 

Lysé nad Labem ve dnech 6. až 7. října.  Festival se konal pod záštitou hejtmanky Jaroslavy 

Pokorné Jermanové (ANO 2011). Svá oblíbená jídla a kuchařské umění zde veřejnosti 

představili společně s hejtmankou i její náměstkové Daniel Marek (Nezávislí Středočeši) a Jan 

Skopeček a Martin Kupka (oba ODS). 

 „Počet návštěvníků nás velmi potěšil. Je vidět, že jde o velmi oblíbenou akci, na kterou lidé 

rádi zavítají. Prezentace středočeských regionálních potravin i kuchařského umění profesionálů 

se vydařila, stejně jako prezentace jídel kuchařů teprve začínajících, studentů našich krajských 

škol a učilišť,“ konstatovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1507897571927.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1507897571927.pdf
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 Připravené dobroty však hejtmanka jen neochutnávala, naopak. Sama se chopila festivalové 

vařečky a předvedla své kuchařské umění spolu s Michalem Dvořákem z kapely Lucie. Její 

domácí houbovou pomazánku ochutnala a pochválila v pátek celá řada návštěvníků.  

 

 

Náměstek hejtmanky pro oblast vzdělávání a sportu Jan Skopeček před zraky příznivců dobrého 

jídla a za asistence kuchařské celebrity Emanuele Ridiho ukázal své kulinářské umění v podobě 

lososa v omáčce pesto s rajčaty a náměstek hejtmanky Daniel Marek, v jehož gesci je oblast 

kultury a památkové péče, připravil před zraky desítek návštěvníků skvělou vepřovou panenku 

s hříbkovým ragú a smetanovými bramborami. 

„Určitě vařím velmi rád. Když jsem byl na vysoké škole s klukama, tak jsem jim vařil večeře a 

teď mám dvě malé děti, takže samozřejmě nějaký guláš, kuře na paprice, polévky vařím rád a 

je to můj koníček,“ prozradil o sobě náměstek Marek. V sobotu pak zpracování vepřové 

panenky na jiný způsob, a to s pikantní pepřovou omáčkou a šťouchanými bramborami, 

předvedl přihlížejícím návštěvníkům pod dohledem zkušeného šéfkuchaře festivalu náměstek 

hejtmanky Martin Kupka. Hejtmanka pak pod jeho bystrým okem usmažila nadýchané 

lívanečky s domácími povidly, po nichž se doslova jen zaprášilo. 
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Po celé dva dny čekal návštěvníky i bohatý kulturní program. Svým vystoupením jim pobyt na 

výstavišti zpříjemnili Veronika a Václav Řehákovi, Staropražští pardálové, Štěpán Kojan 

(KEKS), Horvát Band a dechový orchestr Vranovanka 

Zdroj: Středočeský kraj 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. kolo Programu rozvoje venkova 

  

Praha 9. října 2017 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) od 10. 10. přijímá žádosti k 5. 

kolu Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV). Podzimní kolo podpoří investice do 

zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, ale také inovace a projekty spolupráce za 

3,2 miliardy korun. Zájemci o dotace mohou žádat na projekty v rámci jedenácti operací.   

Termín pro příjem žádostí je od 10. října 8 hodin do 30. října 2017 13 hodin, zájemci je mohou 

podávat pouze elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře. Na projekty podzimního kola je 

připravena částka 3,2 miliardy korun.   

V 5. kole příjmu žádostí dochází ke změně některých podmínek. Novinkou společnou pro 

všechny operace je například zkrácení lhůty na zveřejnění seznamu žádostí podle kategorií 

Doporučen, Nedoporučen a Náhradník, a to dokonce o 2 týdny. Žadatelé tedy budou do 13. 

listopadu 2017 vědět, jak dopadli. Další podstatnou skutečností je zjednodušení a vyjasnění 

řady preferenčních kritérií a tam, kde kritéria nebyla v minulosti účinná, došlo dokonce k jejich 

úplnému vypuštění (např. u operace 4.1.1 jich bylo odstraněno 12 a zásadně bylo upraveno 

preferenční kritérium týkající se ochrany zemědělského půdního fondu). Příjemnou novinkou 

v rámci operace 4.2.1 je jistě nový záměr c), ve kterém mohou žádat pekaři a cukráři. U operace 

16.2.2 žadatelé nově předkládají přílohy k Žádosti o dotaci již s podáním žádosti, čímž se zkrátí 

lhůta na administraci. Souhrn všech změn pro podzimní kolo PRV je k dispozici na 

www.szif.cz, stejně tak zde žadatelé najdou Pravidla pro poskytování dotace a postup pro 

vygenerování a zaslání žádosti. Na Portálu farmáře jsou zároveň v instruktážních listech v 

záložce Ke stažení uvedeny podrobnosti týkající se vyplnění a podání žádosti.   

  

V rámci přípravy na nové kolo pořádal SZIF ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a jejími 

partnery regionální semináře. Jejich smyslem bylo představit jednotlivé vyhlášené operace, 

způsob administrace projektů, příklady dobré a špatné praxe, informovat, jak správně vyplnit 

žádost a poukázat na zbytečné chyby.  
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Seminář k PRV 5. kolo ve Slezské, Praha 

 

 V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 

222 871 871, nebo e-mailu: info@szif.cz.   

 V PRV 2014–2020 byly v rámci projektových opatření doposud vyplaceny více než 2 miliardy 

korun. Očekáváme, že o nové kolo příjmu žádostí bude opět velký zájem.  

Text: Vladimíra Nováková tisková mluvčí SZIF  

Foto: Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Státní zemědělský intervenční fond a 
Regionální potravina na podzimním veletrhu 

Zemědělec 
  

Od 5. do 8. října se na Výstavišti v Lysé nad Labem uskutečnila oblíbená prodejně kontraktační 

výstava Zemědělec. Je už tradičně zaměřena na zeleň, mechanizaci, pěstitelství, květiny, 

ekologii a zpracování výpěstků. Její součástí je také výstava Náš chov, Středočeské dožínky, 

besedy s odborníky z oblasti chovatelství a zahrádkářství a samozřejmě spousta hudby. Pro 

milovníky dechovky například Kmochova dechová hudba, pro ostatní hudební fanoušky 

skupina Pohodáři.  

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a Středočeská Regionální potravina (RP) se tohoto 

47. ročníku podzimní výstavy Zemědělec zúčastnili. Stánek SZIF a RP nabídl nejen informace 

o dotačních titulech, ale také ochutnávku a prodej výrobků oceněných značkou Klasa nebo 

Středočeská Regionální potravina.  
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Výstavu navštíví každoročně kolem 30 tisíc lidí. To je důkazem její stálé oblíbenosti. V 

pavilonu B na jednom místě jste mohli najít prezentační prostory SZIF, Krajského informačního 

střediska Středočeského kraje, Středočeské Regionální potraviny s výrobci, jejichž produkty 

získaly ocenění KLASA a Středočeská Regionální potravina. Pracovníci Regionálního odboru 

Praha a koordinátoři Celostátní sítě pro venkov u infopultu zodpovídali dotazy ohledně dotací 

i činnosti Fondu. Ke zhlédnutí byl také videoklip k Jednotné žádosti nebo k úspěšným 

projektům Programu rozvoje venkova. Na stánku nechyběla ochutnávka oceněných výrobků, 

které si návštěvníci mohli zakoupit přímo u výrobců.   

Stánek navštívilo mnoho hostů z řad poslanců a senátorů. 

    
 

   
 

Video z Lysé nad Labem       

 

 

 

 

 

Foto a text Gabriela Jeníčková ve spolupráci ze SZIF 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/KrajskyUradStredoceskehoKraje/v

ideos/1607751119261879/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/KrajskyUradStredoceskehoKraje/videos/1607751119261879/
https://www.facebook.com/KrajskyUradStredoceskehoKraje/videos/1607751119261879/
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Podzimní semináře k nitrátové směrnici se 

uskutečnili v Katusicích, Příbrami a 
v Rakovníku 

 
Jako každý rok, tak i letos KIS Středočeského kraje za podpory ÚZEI uspořádal semináře na 

třech místech v kraji (Katusice, Příbram, Rakovník) na téma „Informační podpora pro 

zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v ČR 

spojené s výživou rostlin, hnojení a hospodaření s ohledem na ochranu vody půdy a ovzduší.  

Níže jsou přiložené prezentace přednášejícího Ing. Jana Klíra z VÚRV.  

 
http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/Kaly_sedimenty_technologicke_vody_(171012).pdf  
http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/Zmeny_v_CC_a_greeningu_(171012).pdf 
http://www.kis-
stredocesky.cz/attachments/Skladovani_a_pouzivani_hnojiv_nitratova_smernice_(171012).pdf 
  

Jeníčková Gabriela, ředitelka KIS Středočeského kraje 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/Kaly_sedimenty_technologicke_vody_(171012).pdf
http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/Zmeny_v_CC_a_greeningu_(171012).pdf
http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/Skladovani_a_pouzivani_hnojiv_nitratova_smernice_(171012).pdf
http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/Skladovani_a_pouzivani_hnojiv_nitratova_smernice_(171012).pdf
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Protierozní kalkulačka - aktualizace 

3.10.2017 

Webová aplikace poskytuje informace o míře erozní ohroženosti vybrané lokality, 

informace o ochranném účinku osevních postupů s možností vytvářet a hodnotit vlastní 

osevní postupy, vyhodnocuje účinnost protierozních opatření a dopad bilance organické 

hmoty na erodovatelnost půdy. 

Dne 27. 9. 2017 proběhla velká aktualizace Protierozní kalkulačky, novinky jsou 

následující: 

 úprava plodin a jejich skupin, nové agrotechniky, doplnění hodnot C faktoru a úpravy 

P faktoru, 

 doplněna možnost importu uživatelských dat, shp a XML a exportu uživatelských dat 

do shp, (například zemědělské parcely uživatele) 

 zavedena nová komplexní aktualizační rutina dat databáze LPIS z veřejných datových 

zdrojů, 

 doplněna možnost nahrání konkrétní verze DPB z LPIS uživatelem (historie DPB), 

 doplněn nástroj na kreslení vlastní erozní parcely, nástroje na editaci DPB či erozní 

parcely a jejich export například do LPIS jako vnitřní erozní pozemky, 

 lepší správa skupin DPB, 

 doplněny nové vrstvy CpPp pro roky 2022, 2026 a 2030 a nová vrstva výškopisu (5 m), 

 umožněna geolokalizace uživatele (funkce přiblíží na místo, kde se uživatel nachází, 

umožňuje-li to jeho vyhledávač), 

 doplněny popisky v mapě po najetí na DPB, 

 v souvislosti s přípravou Redesignu erozní ohroženosti půdy v LPIS (č. j.: 

43526/2016-MZE) byl do Protierozní kalkulačky doplněn nový výpočetní algoritmus, 

který v rámci posuzovaného DPB nebo v rámci erozní parcely zohledňuje souvislé 

plochy nad 2 ha s vyšší erozní ohrožeností (v nejbližší době bude do Protierozní 

kalkulačky doplněn také indikátor zobrazující aktivaci tohoto algoritmu), 

 v modulu Organická hmota byl doplněn číselník hnojiv (zdroj VÚRV), 

 a další úpravy a opravy hlášených chyb. 

Budeme Vám vděčni za zpětnou vazbu a další náměty na novou funkcionalitu. Kontaktní 

email: geoportal@vumop.cz. Webovou aplikaci Protierozní kalkulačku můžete navštívit na 

stránkách https://kalkulacka.vumop.cz. 

Zdroj: MZe 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Konzultační hodiny s poradcem ve 

Středočeském kraji 
 

Ve středočeském kraji z dotačního titulu 9. F.e, probíhají každý měsíc konzultační hodiny 

s poradcem, kterým je Ing. Jaroslava Šamsová. V druhé polovině roku se uskutečnili konzultace 

v těchto dnech:  

 

 

Konzultační den 

Místo konzultace Čas konzultace Konzultant 

17.7.2017 Poštovní 4, Příbram V 8-14 hod Ing. Jaroslava Šamsová 

18.7.2017 Poštovní 4, Příbram V 8-14 hod Ing. Jaroslava Šamsová 

7.8.2017 Bělská 151, Mladá 

Boleslav 

8-14hod Ing. Jaroslava Šamsová 

11.8.2017 Lubenská, Rakovník 9-15 hod Ing. Jaroslava Šamsová 

25.9.2017 Benešova, Kutná Hora 8-14 hod Ing. Jaroslava Šamsová 

26.9.2017 Benešova, Kutná Hora 8-14 hod Ing. Jaroslava Šamsová 

16.10.2017 Poštovní 4, Příbram V 8-14 hod Ing. Jaroslava Šamsová 

17.10.2017 Poštovní 4, Příbram V 8-14 hod Ing. Jaroslava Šamsová 

 

 
 

Dále každý měsíc probíhají konzultační hodiny v kanceláři Informačního střediska s Ing. 

Gabrielou Jeníčkovou, ředitelkou KIS. Je samozřejmostí, že zavolat, napsat a navštívit 

informační středisko můžete kdykoliv (jelikož činnost KIS je pestrá a ne pořád jsem 

v kanceláři, je lepší se na osobní konzultace mimo konzultační dny objednat). 

 

 

Konzultační den 

Místo konzultace Čas konzultace Konzultant 

3.7.2017 Poštovní 4, Příbram V 8 – 12 hod Ing. Gabriela Jeníčková 

4.7.2017 Poštovní 4, Příbram V 8 – 12 hod Ing. Gabriela Jeníčková 
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10.7.2017 Poštovní 4, Příbram V 8 – 12 hod Ing. Gabriela Jeníčková 

11.7.2017 Poštovní 4, Příbram V 8 – 12 hod Ing. Gabriela Jeníčková 

21.8.2017 Poštovní 4, Příbram V 8 – 12 hod Ing. Gabriela Jeníčková 

22.8.2017 Poštovní 4, Příbram V 8 – 12 hod Ing. Gabriela Jeníčková 

28.8.2017 Poštovní 4, Příbram V 8 – 12 hod Ing. Gabriela Jeníčková 

30.8.2017 Poštovní 4, Příbram V 8 – 12 hod Ing. Gabriela Jeníčková 

22.9.2017 Poštovní 4, Příbram V 8 – 12 hod Ing. Gabriela Jeníčková 

25.9.2017 Poštovní 4, Příbram V 8 – 12 hod Ing. Gabriela Jeníčková 

26.9.2017 Poštovní 4, Příbram V 8 – 12 hod Ing. Gabriela Jeníčková 

27.9.2017 Poštovní 4, Příbram V 8 – 12 hod Ing. Gabriela Jeníčková 

16.10.2017 Poštovní 4, Příbram V 8 – 12 hod Ing. Gabriela Jeníčková 

17.10.2017 Poštovní 4, Příbram V 8 – 12 hod Ing. Gabriela Jeníčková 

18.10.2017 Poštovní 4, Příbram V 8 – 12 hod Ing. Gabriela Jeníčková 

19.10.2017 Poštovní 4, Příbram V 8 – 12 hod Ing. Gabriela Jeníčková 

7.11.2017 Poštovní 4, Příbram V 8 – 12 hod Ing. Gabriela Jeníčková 

8.11.2017 Poštovní 4, Příbram V 8 – 12 hod Ing. Gabriela Jeníčková 

9.11.2017 Poštovní 4, Příbram V 8 – 12 hod Ing. Gabriela Jeníčková 

10.11.2017 Poštovní 4, Příbram V 10 – 14 hod Ing. Gabriela Jeníčková 

   

Ing. Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Informační magazín vydává:  
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Ing. Gabriela Jeníčková  
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