
1 
 

 
 

 
 

 
 

Informační magazín č. 1/2018 
15. 3. 2018 

 
 

 
 
 
 



2 
 

Informace pro žadatele v rámci 

agroenvironmentálně-klimatických opatření, 
podopatření Biopásy 

 

Dne 1. března 2018 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 28/2018 Sb., kterým je novelizováno 

nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických 

opatření.  

Touto novelou dochází k úpravě termínů pro ponechání biopásů bez zásahu a pro založení 

následného biopásu. Nově je nutné ponechat biopás pouze do 15. března, namísto původního 

termínu 31. března. Zapravit biopás do půdy a založit následný biopás je nově možné již od 16. 

března. Nejzazší termín pro založení biopásu 15. června zůstává nezměněn. 

 

Zdroj: SZIF 

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

 
Nová podmínka pro poskytování dotace na 
projekty Programu rozvoje venkova ČR na 

období 2014 – 2020 
V Praze dne 7. března 2018  

 

Nová podmínka pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 

2014 – 2020 operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, operace 6.4.2 Podpora 

agroturistiky a operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, pro 4. kolo 

příjmu žádostí a operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje (v rámci článku 19.1.b) Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností v režimu blokové výjimky).  

S ohledem na nařízení Komise (EU) 2017/1084, ze dne 14. června 2017, kterým se doplnila 

nová podmínka týkající se tzv. přemístění do nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 

června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie 

podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen jako „GBER“), není možné od 10. 1. 2018 

uzavřít Dohodu o poskytnutí dotace se žadateli, kteří nesplnili podmínku uvedenou v čl. 14 

odst. 16 GBER, která zní takto: „Příjemce potvrdí, že neprovedl přemístění do provozovny, do 

které se má počáteční investice, na niž se podpora požaduje, uskutečnit, během dvou let 

předcházejících žádosti o podporu a zaváže se, že tak neučiní až do doby dvou let po dokončení 

počáteční investice, na niž se podpora požaduje.“  
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Přemístěním se rozumí převedení stejné nebo podobné činnosti, nebo její části z provozovny v 

jedné smluvní straně Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP) (původní 

provozovny) do provozovny, ve které se podporovaná investice uskutečňuje v jiné smluvní 

straně Dohody o EHP (podporované provozovny), tedy z jednoho členského státu EHP do 

druhého. O převedení se jedná, jestliže výrobek nebo služba v původní a podporované 

provozovně slouží alespoň částečně stejným účelům a splňuje požadavky nebo potřeby stejného 

druhu zákazníků a ve stejné nebo podobné činnosti v jedné z původních provozoven příjemce 

v EHP dojde ke ztrátě pracovních míst.  

Žadatelé, kterým byla schválena Žádost o dotaci ke spolufinancování v rámci Programu rozvoje 

venkova 2014-2020 v operaci 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, v operaci 6.4.2 

Podpora agroturistiky, v operaci 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů v 

rámci 4. kola příjmu žádostí nebo ve článku 19.1.b) Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností v operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje, v souladu s tímto ustanovením podpisem Dohody o 

poskytnutí dotace čestně prohlásí, že neprovedli přemístění do provozovny, do které se má 

počáteční investice, na niž se dotace požaduje, uskutečnit, během dvou let předcházejících 

Žádosti o dotaci, a zaváží se, že tak neučiní až do doby dvou let po dokončení počáteční 

investice, na niž se dotace požaduje.  

  

 Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 

 

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

 
SZIF vydává rozhodnutí na Ošetřování 

travních porostů   
  

Praha 6. března 2018 – Dnešním dnem začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který 

administruje zemědělské dotace, vydávat rozhodnutí na Ošetřování travních porostů. Jedná se 

o podopatření Agroenvironmentálně-klimatického opatření. O tuto podporu požádalo přes 12 

tisíc zemědělců, mezi které bude rozdělena částka téměř 3 miliardy korun.   

  

 Dotace na Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO), které spadá do Programu 

rozvoje venkova, motivuje zemědělce k ochraně a zlepšení životního prostředí na zemědělské 

půdě. Ošetřování travních porostů je jedním z podopatření AEKO. Dělí se na základní titul, 

cílený na údržbu travních porostů ve volné krajině, a na tzv. „nadstavbové tituly“ zaměřené na 
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údržbu cenných stanovišť na travních porostech ve zvláště chráněných územích a v oblastech 

soustavy Natura 2000. Vloni o Ošetřování travních porostů zažádalo 12 218 zemědělců, mezi 

které bude rozděleno 2,965 miliardy korun.  

  

Součástí AEKO jsou mimo Ošetřování travních porostů také další podopatření: Integrovaná 

produkce ovoce, zeleniny a jahodníku, révy vinné, Zatravňování orné půdy, Ochrana čejky 

chocholaté, Zatravňování drah soustředěného odtoku a Biopásy. Rozhodnutí k těmto podporám 

začne SZIF vydávat podle harmonogramu v průběhu března, poslední v rámci AEKO přijdou 

na řadu Biopásy, a to od 1. května.   

  

Pro výplatu uvedených podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme 

žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva odvolání. Upozorňujeme 

žadatele, že vzdání se práva odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. Formulář 

„Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / 

JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.  

  

Tento formulář lze podat nejdříve po doručení rozhodnutí jedním z následujících způsobů:  

  

1. prostřednictvím Portálu farmáře 2. přes datovou schránku 3. osobně na místně příslušném 

regionálním pracovišti SZIF  4. poštou  5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým 

podpisem.   

  

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

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

  

Vladimíra Nováková  tisková mluvčí SZIF 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SZIF začíná vydávat rozhodnutí na chov 

bahnic, koz a škrobové brambory 
  
Praha 5. března 2018 – Ode 5.3. začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který 

administruje zemědělské dotace, vydávat rozhodnutí pro chovatele bahnic a koz a zároveň pro 

producenty škrobových brambor. O dotaci na bahnice a kozy si požádalo téměř 2 900 chovatelů, 

mezi které bude rozděleno přes 73 milionů korun. O podporu na produkci brambor určených 

pro výrobu škrobu mělo zájem 307 žadatelů, pro něž je určeno téměř 82 milionů korun.  

Podpora chovu bahnic a koz spadá pod Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) a 

zájemci o ni žádají prostřednictvím Jednotné žádosti. Cílem tohoto dotačního opatření je 

podpořit chov uvedených zvířat pasených na travních porostech, jež jsou evidovány na žadatele 

v LPIS v období nejméně od 15. května do 11. září 2017. Žádat lze minimálně na 2 velké 

dobytčí jednotky (VDJ), přičemž přepočítávací koeficient na ovci nebo kozu je 0,15 VDJ a 

započítávají se pouze zvířata starší 12 měsíců. Na chov bahnic a koz si zažádalo v rámci 

Jednotné žádosti 2017 celkem 2 890 zemědělců, mezi ně bude rozděleno 73,4 milionu korun.  

 Dalším dotačním opatřením, na které začíná SZIF vydávat rozhodnutí k platbě od 5. března, je 

Podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu. Škrobové brambory jsou zařazeny 

mezi tzv. citlivé komodity a patří také do Dobrovolných podpor vázaných na produkci. O dotaci 

na pěstování těchto brambor zažádalo celkem 307 zemědělců, mezi které bude rozděleno 81,7 

milionu korun.  

 Pro výplatu těchto podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme 

žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto 

kroku platbu uspíší. Upozorňujeme žadatele, že vzdání se odvolání je nutné podat až po 

obdržení rozhodnutí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na 

webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce 

Jednotná žádost.  

 Tento formulář lze podat nejdříve po doručení rozhodnutí jedním z následujících způsobů:  

 1. prostřednictvím Portálu farmáře 2. přes datovou schránku 3. osobně na místně příslušném 

regionálním pracovišti SZIF  4. poštou  5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým 

podpisem.   

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

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

 Vladimíra Nováková  tisková mluvčí SZIF   

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



6 
 

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na 

Ekologické zemědělství 
  

Praha 1. března 2018 – První březnový den začal Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) 

vydávat rozhodnutí na podporu Ekologického zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 

2014–2020. O dotaci si zažádalo přes 4 tisíce zemědělců, mezi které bude vyplaceno přibližně 

1,4 miliardy korun.   

  Ekologické zemědělství spadá do Programu rozvoje venkova (PRV) a jeho cílem je 

podporovat systémy hospodaření šetrné k životnímu prostředí – posílit prevenci degradace 

půdy, zachovat a obnovit cenná stanoviště na zemědělské půdě z hlediska druhové různorodosti 

a zvýšit ekologickou stabilitu a estetickou hodnotu krajiny. O dotaci mohou požádat pouze 

žadatelé, kteří nehospodaří souběžně v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě v 

případě kultur, které jsou způsobilé pro dotaci na ekologické zemědělství.   

 Podpora Ekologické zemědělství se vyplácí na trvalé travní porosty při dodržení minimální 

intenzity chovu hospodářských zvířat. Dotace se dále vztahuje na ornou půdu, na které se 

pěstuje zelenina a speciální byliny, případně ostatní plodiny, tráva na semeno, jahodník nebo je 

vedena jako úhor. Z trvalých kultur jsou podporovány ovocné sady, vinice, chmelnice nebo jiné 

trvalé kultury s ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad.  

 O tuto dotaci zažádalo celkem 4 095 zemědělců, mezi něž bude rozděleno téměř 1,4 miliardy 

korun.   

 Pro výplatu této podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme 

žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto 

kroku platbu uspíší. Upozorňujeme žadatele, že vzdání se odvolání je nutné podat až po 

obdržení rozhodnutí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na 

webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce 

Jednotná žádost.  

 Tento formulář lze podat nejdříve po doručení rozhodnutí jedním z následujících způsobů:  

 1. prostřednictvím Portálu farmáře 2. přes datovou schránku 3. osobně na místně příslušném 

regionálním pracovišti SZIF  4. poštou  5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým 

podpisem.   

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

222 871871 nebo e-mailu: info@szif.cz.  

  

Vladimíra Nováková  tisková mluvčí SZIF   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Semináře k GDPR ve Středočeském kraji 
 
V květnu letošního roku nás všechny čeká GDPR (nakládání s osobními daty). Většina z nás 

neví, jak se toto nové nařízení dotkne jejich firmy. Proto jsme pro vás ve spolupráci se 

společností Goodking Holding a.s. připravili 4 semináře zaměřené přímo pro živnostníky a 

majitele firem, kteří podnikají v oboru zemědělství, maloobchodu a velkoobchodu. Semináře 

se budou konat na níže uvedených místech. Pozvánku obdržíte v nejbližších dnech do vašich e-

mailů. 

Gabriela Jeníčková 
 

Dne Místo konání 

19.4.2018 KD Katusice okres Mladá Boleslav 

26.4.2018 zasedací místnost MZe, Lubenská, Rakovník 

3.5.2018 zasedací místnost MZE Poštovní, Příbram 

10.5.2018 AGRO Jesenice Praha Hodkovice 

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

 
 
 

 
Ve Středočeském kraji probíhají každý měsíc konzultační hodiny 

s akreditovaným poradcem v rámci dotačního titulu 9. F.e 
 

Poradenství poskytuje akreditovaná poradkyně Ing. Jaroslava Šamsová. 
 

Akreditovaného poradce můžete navštívit v těchto dnech na těchto místech ve 
Středočeském kraji: 

měsíc datum místo konzultace čas konzultace 

duben 

18. 4. 2018 
AK Mladá Boleslav, Bělská 151, 
Mladá Boleslav 8-15hod 

19. 4. 2018 
AK Mladá Boleslav, Bělská 151, 
Mladá Boleslav 8-14hod 

Konzultační dny s poradcem ve 
Středočeském kraji.  

I. pololetí 2018 
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květen 

9. 5. 2018 
KIS Středočeského kraje, 
Poštovní 4, Příbram V 8-15hod 

10. 5. 2018 
KIS Středočeského kraje, 
Poštovní 4, Příbram V 8-14hod 

červen 

13. 6. 2018 

Benešova 97, budova MZe 
Kutná Hora, kancelář č. 204 - 
205) 8-15hod 

14. 6. 2018 

Benešova 97, budova MZe 
Kutná Hora, kancelář č. 204 - 
205) 8-14hod 

 
          Kontakt na Ing. Šamsovou je: 604205690, e-mail: samsova@volny.cz 
 

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

 
 
 

 
Kromě konzultačních dnů s poradcem je možné každé pondělí konzultovat vaše 
problémy a požadavky na KIS Středočeského kraje v době do 8 – 12 hod. 
V některých níže uvedených dnech je možné využít poradenství v konzultačním 
středisku Mladá Boleslav. 
 
Kontakt: Ing. Gabriela Jeníčková – tel: 721 315 260 
                Mgr. Simona Šlosarová – tel: 727 981 065 

 
Volejte, pište nebo přijďte osobně – rádi vám poradíme. 

 
KIS Středočeského kraje, o.p.s. 
Poštovní 4, 261 01 Příbram V 

IČ: 27233162, tel: 721 315 260 
e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz 

 

      Konzultační hodiny jsou hrazeny v rámci dotačního 
titulu Ministerstva zemědělství ČR 9. F.e 

 
 

Poradce můžete navštívit v těchto dnech na těchto místech ve Středočeském kraji: 
 

Konzultační dny ve Středočeském kraji  
I. pololetí 2018 

 

mailto:samsova@volny.cz
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

měsíc datum místo konzultace čas konzultace

12.3.2018

KIS Středočeského kraje, 

Poštovní 4, Příbram V 8-12hod

15.3.2018

AK Mladá Boleslav, Bělská 151, 

Mladá Boleslav 8-12hod

19.3.2018

KIS Středočeského kraje, 

Poštovní 4, Příbram V 8-12hod

26.3.2018

KIS Středočeského kraje, 

Poštovní 4, Příbram V 8-12hod

29.3.2018

AK Mladá Boleslav, Bělská 151, 

Mladá Boleslav 8-12hod

5.4.2018

AK Mladá Boleslav, Bělská 151, 

Mladá Boleslav 8-12hod

9.4.2018

KIS Středočeského kraje, 

Poštovní 4, Příbram V 8-12hod

16.4.2018

KIS Středočeského kraje, 

Poštovní 4, Příbram V 8-12hod

19.4.2018

AK Mladá Boleslav, Bělská 151, 

Mladá Boleslav 8-12hod

23.4.2018

KIS Středočeského kraje, 

Poštovní 4, Příbram V 8-12hod

30.4.2018

KIS Středočeského kraje, 

Poštovní 4, Příbram V 8-12hod

7.5.2018

KIS Středočeského kraje, 

Poštovní 4, Příbram V 8-12hod

10.5.2018

AK Mladá Boleslav, Bělská 151, 

Mladá Boleslav 8-12hod

14.5.2018

KIS Středočeského kraje, 

Poštovní 4, Příbram V 8-12hod

21.5.2018

KIS Středočeského kraje, 

Poštovní 4, Příbram V 8-12hod

24.5.2018

AK Mladá Boleslav, Bělská 151, 

Mladá Boleslav 8-12hod

28.5.2018

KIS Středočeského kraje, 

Poštovní 4, Příbram V 8-12hod

4.6.2018

KIS Středočeského kraje, 

Poštovní 4, Příbram V 8-12hod

7.6.2018

AK Mladá Boleslav, Bělská 151, 

Mladá Boleslav 8-12hod

11.6.2018

KIS Středočeského kraje, 

Poštovní 4, Příbram V 8-12hod

14.6.2018

AK Mladá Boleslav, Bělská 151, 

Mladá Boleslav 8-12hod

18.6.2018

KIS Středočeského kraje, 

Poštovní 4, Příbram V 8-12hod

25.6.2018

KIS Středočeského kraje, 

Poštovní 4, Příbram V 8-12hod

březen

duben

květen

červen

27.3.2018 
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Vás zvou na seminář 

 

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace 

směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České 

republice 

Vybrané změny v přímých platbách od r. 2018 

který se koná  

 

28. března 2018 zasedací místnost MZe Příbram, Poštovní 4, Příbram V  

 

Přednášející:  Ing.  Lada Kozlovská - poradce v registru MZe ČR 
 

 

Program semináře: 
 

1. Změny v uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky a využití Portálu Farmáře při 
plnění požadavků nitrátové směrnice  

2. Investiční podpora PRV  
3. Úprava sankčního systému při porušení požadavků podmíněnosti 
4. Vybrané změny v přímých platbách od r. 2018 (změny v LFA-AM, greening, nová erozní vrstva) 

 

Organizační zabezpečení:   

Ing. Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje, 721315260, kis.stredocesky@atlas.cz 

 

Seminář je bez vložného. Občerstvení zajištěno. 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti. 

 

 

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

mailto:kis.stredocesky@atlas.cz
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Již potřetí se setkalo vedení Středočeského 

kraje se starostkami a starosty z regionu. 

Hlavními tématy byl rozvoj cestovního ruchu, záchrana historických památek v kraji nebo oslavy 

100. výročí československé státnosti. Mluvilo se ale i o životním prostředí, dopravě, dotačních 

titulech, školství či plánovaném nácviku blackoutu. 

„Jsem ráda, že si starostky a starostové udělali čas. Z mého pohledu je strašně důležitá otevřená komunikace 

mezi krajem a obcemi. Měla jsem tady možnost si s mnohými starosty osobně popovídat,“ řekla po akci 

hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). Ve Středočeském kraji je více než 1100 obcí, městysů 

a měst. „Spousta starostů je neuvolněných, tak chápu, že nemohli dorazit,“ dodala s tím, že šlo již o třetí 

setkání v pořadí a těší ji, že se z nich pomalu stává tradice. Zástupci obcí si možnost setkávat se také 

pochvalují. Dozvědí se informace přímo z „první ruky“, mohou se zástupci kraje debatovat o problémech 

svých obcí a v neposlední řadě se setkají také se svými kolegy. 

Zástupci kraje na setkání seznámili starostky a starosty s tím, co se v regionu za druhé pololetí minulého roku 

udělalo. Představili jim také strategií a úkoly v jednotlivých resortech činnosti úřadu pro letošní rok. Každý 

z náměstků a radních představil plány své činnosti pro nejbližší měsíce a ve foyer hotelu bylo pro 

představitele středočeských obcí připraveno poradenství pro dotační a grantové programy. 

Radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk společně s hejtmankou Jaroslavou Pokornou 

Jermanovou (oba ANO 2011) v průběhu setkání informovali mimo jiné i o chystaném nácviku blackoutu. Na 

4. a 5. září se v jeho rámci chystá simulace rozsáhlého výpadku v dodávkách elektřiny. 

Na setkání radní představili také například destinační agenturu, která bude rozvíjet Brdy. Zaměří se mimo 

jiné na rozvoj cyklostezek. Členy spolku budou kromě kraje třeba Příbram, ekologické centrum Orlov nebo 

Řevnice. Ročně budou přispívat na provoz podle počtu obyvatel, a to 10 korun za každého. Do dubna musí 

návrh schválit jednotlivá zastupitelstva a další partneři. 

Dalším z témat byla plánovaná výstavba spalovny v Horních Počaplech na Mělnicku. Do spalovny by se měl 

svážet směsný odpad z celých středních Čech. O jejím budování chce kraj jednat i s vládou při její březnové 

návštěvě v regionu. Na setkání se také hovořilo o tom, že chybějí lékaři nebo že 

loni hejtmanství zkontrolovalo stav zhruba 150 mostů v kraji.  

Samostatným bodem byla prezentace krajského projektu zaměřeného na oslavy 100. výročí vzniku 

Československé republiky, který co do rozsahu týká nejen celé řady příspěvkových organizací z oblasti 

kultury, ale i měst a obcí. „Připravujeme bohatý doprovodný program. Vždyť ve středních Čechách prožila 

svůj život řada osobností, odehrála se zde řada důležitých dějinných událostí a zároveň je to region bohatý 

na kulturní památky spjaté s první republikou. Všechny tyto aspekty chceme zdůraznit,“ připomíná 

hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Za tímto účelem požádal kraj o 

čtrnáctimilionovou dotaci Ministerstvo kultury. Díky ní by mohli Středočeši v rámci akce „Zažijte to znovu“ 

okusit například atmosféru prvorepublikové restaurace, kavárny, dobové školy či dětského koutku. Akce by 

se měla konat postupně v deseti městech v měsíci září a říjnu letošního roku. Plánována je i jízda historického 

salonního vozu prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka s názvem „Pocta první republice“. Vrcholem oslav 

však bude 28. říjen, na který se již nyní chystají akce například ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, 

v Regionálním muzeu v Mělníce, v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi a v řadě dalších 

muzeí a galerií. 
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S novým přístupem a výsledky pracovní skupiny paní hejtmanky zacílené na obnovu památek seznámila 

starostky a starosty vedoucí Odboru kultury a památkové péče Mgr. Kateřina Pešatová. Odbor ve spolupráci 

s obcemi s rozšířenou působností podrobně zmapoval stav kulturních památek a rozdělil je do tří skupin 

z hlediska potřebnosti zásahu na: poškozené, velmi poškozené, zničené. Ze skupin poškozených a velmi 

poškozených dál identifikoval objekty, které mají potenciál využití pro rozvoj spolkového a komunitního 

života v obcích Středočeského kraje. Tento analytický podklad nyní pracovníci Odboru kultury a památkové 

péče projednávají s odbornými organizacemi a obcemi Středočeského kraje. „Naším cílem je zacílit finanční, 

institucionální i lidskou podporu tam, kde je obnova kulturních památek možná a bude znamenat významné 

oživení regionu,“ podotýká k nově připravené analýze stavu kulturních památek hejtmanka Jaroslava 

Pokorná Jermanová. Kulturní dědictví Středočeského kraje tvoří 4 540 nemovitých kulturních památek, 

z nichž 35 je označeno za národní kulturní památky. Významné kulturní dědictví představují rovněž 

památkově plošně chráněná území - 14 památkových rezervací a 62 památkových zón. 

Na programu byl také bod zaměřený na podporu cestovního ruchu v kraji, představení krajské destinační 

agentury a prezentace akce oslav 115. výročí značky Harley Davidson, kterou Středočeský kraj podpořil 

deseti miliony korun. Organizátor akce nabídne ve spolupráci se Středočeskou centrálou cestovního ruchu 

účastníkům akce trasy tak, aby měli možnost okusit to nejzajímavější, co Středočeský kraj nabízí, a co je 

možné spojit s jízdou na motocyklu. Mělo by jít zejména o kulturní a historické památky, technické 

zajímavosti, muzea a galerie, další významná a zajímavá místa, místa vhodná pro ubytování, gastronomii i 

volnočasové aktivity. Akce je příležitostí pro obce, aby využily návštěvy početné skupiny movitých turistů. 

Předpokládané finanční přínosy pro kraj a obce se odhadují v řádu půl miliardy korun. 

Celodenního setkání se zúčastnilo celkem 316 starostů měst a obcí ze Středočeského kraje. 

Zdroj: Středočeský kraj 

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

Středočeský kraj přiznal kotlíkové dotace 
dalším 400 žadatelům 

 

Druhou část poskytnutí finanční dotace na výměnu tepelných zdrojů v rámci II. výzvy Programu 

„Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017-2019“ 

projednala a schválila v pondělí 12. února 2018 krajská rada. „Dnes jsme uspokojili dalších 400 

žadatelů, kteří splnili podmínky vyhlášeného programu. Celkem jim tak bude vyplaceno 43,904 

milionu korun,“ sdělil náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011). 

Žádosti o kotlíkové dotace začal kraj přijímat 4. října loňského roku a k pátku 9. března jich registroval 

celkem 4 519 v úhrnné výši 489,7 milionu korun. „Se zahájením proplácení peněz úspěšným žadatelům, 

kterým byl radou přiznán finanční příspěvek na výměnu tepelného zdroje, počítáme přibližně v polovině 

měsíce dubna,“ poznamenal náměstek Gabriel Kovács. 

Do celkové částky 502,2 milionu alokované v rámci druhé výzvy kotlíkových dotací však zbývají vyčerpat 

poslední desítky milionů korun. „Předpokládáme příjem ještě cca 400 žádostí,“ upřesnil náměstek Kovács. 
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„Občané kraje tak mají stále velkou šanci na získání příspěvku na výměnu tepelného zdroje, kterou stojí za 

to využít. Na podání žádosti však zbývají již pouze tři a půl měsíce, takže by si měli s podáním žádosti 

pospíšit,“ upozornila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). 

Žádost lze podat až do 29. 6. 2018 do 14 hodin. Čím dříve ale bude žádost podána, tím roste i šance na brzké 

získání dotace. Podle kategorie nově pořízeného kotle lze přitom dosáhnout na příspěvek v rozmezí 75 až 

127,5 tisíc korun. 

Žádosti jsou podávány elektronicky. „Po odeslání žádosti obdrží žadatelé potvrzení o přijetí žádosti, na 

kterém je jedinečný číselný kód, pořadí žádosti, datum a čas podání včetně základních údajů o žadateli. 

Podanou žádost elektronickou formou si o den později žadatelé vytisknou a s potřebnými doklady ji musí do 

20 pracovních dnů doručit na Krajský úřad Středočeského kraje. Mohou k tomu využít služeb pošty, kurýrů 

nebo ji doručit osobně,“ připomněl průběh správného podání žádosti náměstek Gabriel Kovács. 

Přehled o postupu vyřizování podané žádosti pak žadatelé mohou sledovat on-line prostřednictvím webových 

stránek krajského úřadu. Pod odkazem: https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-

projektu/kotlikove-dotace naleznou přehlednou tabulku podaných žádostí, která monitoruje celý průběh 

zpracování konkrétní žádosti. „Žadatelé se nemusí obávat jakéhokoli zneužití osobních dat, neboť v tabulce 

nejsou a nebudou obsaženy žádné citlivé údaje žadatelů. Tabulka je aktualizována vždy k patnáctému dni 

každého měsíce. Je to příspěvek pro zvýšení transparentnosti schvalovacího procesu,“ závěrem dodal 

náměstek Gabriel Kovács. 

Zdroj: Středočeský kraj 

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

Středočeský kraj podpoří Klub 

českých turistů i výlety do regionu s 
mobilní aplikací 

 

Dvě aktivity spojené s pohybem na čerstvém vzduchu podpořili na svém zasedání středočeští radní. 

Schválili příspěvek na moderně pojaté výletní trasy pro celé rodiny a také na projekt Klubu českých 

turistů Středočeská desítka speciál. 

Projekt nazvaný Svatá Ludmila 1 100 let přináší mimo jiné výletní trasy, na které se lidé vydají díky mobilní 

aplikaci. Každá trasa je samostatnou minihrou podobnou questingu. Společnost Tripeduca, s.r.o., připravila 

ve středních Čechách čtyři trasy – Mělník, Roztoky u Prahy, Zákolany – Budeč a Tetín. „Cílem tohoto 

projektu je odtrhnout děti od počítačů a společně s rodiči je aktivně zapojit do hry. Hráči si vyberou trasu, 

stáhnou do mobilu mapu a pak v terénu sledují příběh inspirovaný historií daného místa a plní úkoly. Na 

vytvoření čtyř tras Skrytých příběhů poskytneme příspěvek výši 50 tisíc korun,“ řekl radní Martin Draxler 

(ANO 2011) pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu. 

Druhým projektem zaměřeným na oblast cestovního ruchu a sportu je série akcí Klubu českých turistů 

„Středočeská desítka speciál aneb 100 let republiky, 130 let v pohybu“. Tento projekt má dva hlavní cíle – 

představit Středočeský kraj jako místo, které nabízí velké množství turisticky atraktivních míst a druhým 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace
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cílem je důstojně oslavit hned tři výročí najednou - 100 let československé republiky, 130 let Klubu českých 

turistů a 15 let od vzniku Středočeské oblasti KČT. Středočeští turisté proto k již tradiční sérii deseti pochodů 

s názvem Středočeská desítka připojí dalších pět. Ty budou propojeny s letošními historickými výročími. 

Středočeský kraj na tuto akci poskytl příspěvek ve výši 100 000 korun. 

„Obě akce podporují aktivní trávení volného času a kombinují ho s poznáváním krás našeho regionu, což je 

výborná kombinace. S Klubem českých turistů navíc spolupracujeme už několik let a jsme rádi, že i 

prostřednictvím Středočeské desítky speciál můžeme přispět dalším střípkem do mozaiky akcí 

připomínajících 100 let od vyhlášení samostatného Československa,“ komentovala podporu akcí hejtmanka 

Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). 

Zdroj: Středočeský kraj 

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