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SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 1. KOLO 

PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020 

 

Dne 22. září 2015 byla spuštěna funkcionalita Portálu Farmáře pro možnost vygenerování a 

předvyplnění Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 1. kola příjmu žádostí 

(období 2014 - 2020). 

Postup podávání žádostí o dotaci je popsán v Pravidlech pro žadatele pro 1. kolo příjmu žádostí 

– Obecné podmínky, kapitola 5. Žádost o dotaci – zejména kapitola 5.2. Podání Žádosti o 

dotaci. 

V souladu s odkazem v Pravidlech pro žadatele, je na webových stránkách www.szif.cz 

zveřejněn Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 

(SZIF POSKYTUJE Program rozvoje venkova 2014 - 2020 sekce „KE STAŽENÍ“ 

složka „Podrobné postupy administrativních kroků Žádostí PRV - projektová opatření 

(1.kolo)“; zároveň zveřejněno i na Portálu Farmáře – sekce „Žádosti PRV – projektová 

opatření“ záložka „Ke stažení“). V souladu s Pravidly pro žadatele budou na těchto 

místech postupně zveřejňovány „Podrobné postupy“, které se týkají dalších kroků 

administrace žádostí. 

Informace k vyplňování formuláře Žádosti o dotaci jsou uvedeny v Instruktážních listech pro 

vyplňování Žádosti o dotaci (k jednotlivým operacím 1. kola příjmu žádostí) – Instruktážní 

listy jsou k dispozici v „Menu“ Žádosti o dotaci (v záhlaví formuláře), nebo na Portálu Farmáře 

– sekce „Žádosti PRV – projektová opatření“ záložka „Ke stažení“. 

Podání Žádosti o dotaci musí být provedeno v souladu s tiskovou zprávou k vyhlášení 1. kola 

příjmu žádostí zveřejněnou na webových stránkách Ministerstva zemědělství a SZIF dne 31. 

července 2015. 

Pro úplnost uvádíme, že příjem žádostí 1. kola příjmu žádostí (možnost odesílání 

Žádostí o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře) probíhá od 29. září 2015 od 8 hodin 

do 12. října 2015 do 13 hodin. 

Celý text ZDE 

 

Zdroj: SZIF 
 

 
 

Upozornění žadatelům a uživatelům Portálu 
farmáře SZIF 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ke dni 18. září 2015 rozšířil Portál farmáře o 

Seznam účtů s přístupem do PF pro dané JI.  

Upozornění!!!!  
Každý žadatel o dotaci by si měl být vědom, komu zřídil přístupová práva na Portál farmáře a 

ve vlastním zájmu takto zřízená přístupová práva aktualizovat.  

Osoba, která má k účtu zřízena přístupová práva, může za žadatele činit veškeré úkony jako 

sám žadatel. Jakýkoliv úkon učiněný prostřednictvím Portálu farmáře bude vždy posuzován 

pouze podle jeho obsahu, tzn. bez ohledu na to, která osoba majíc í platná přístupová práva jej 

za žadatele učinila. Případné vady podání půjdou vždy k tíži žadatele.  

Přístupová práva k účtu žadatele jsou dostupná od 18. 9. 2015 na Portálu farmáře v záložce 

Nastavení / Úč ty PF.  

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1442926085746.pdf
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V případě, že přístupová práva k úč tu již nejsou aktuální, lze požádat o zablokování přístupu 

osobně na podatelně Regionálních odborů SZIF, Centrály SZIF nebo na pracovištích Oddělení 

příjmu žádostí a LPIS (bývalé AZV – Agentury pro zemědělství a venkov). Žádost o 

odebrání/zrušení přístupu lze podat také dopisem prostřednictvím datové schránky žadatele o 

dotaci nebo pomoc í e-Podatelny s elektronickým podpisem žadatele.  

 

Vladimíra Nováková  

tisková mluvčí SZIF 
 

 

Dotace PRV 2015 
 

Setkání zemědělské veřejnosti v rámci akce Celostátní sítě pro zemědělství a venkov „Dotace 

PRV 2015 /I.kolo/“se uskutečnila dne 15. 9. 2015 v Krásné Hoře nad Vltavou a 22.9 2015 v 

Poděbradech. 

 

Prezentace ze seminářů z 15.9. Krásná Hora a 22. 9. 2015 Poděbrady 

http://www.kis-stredocesky.cz/default.asp?ids=4192&ch=657&typ=2&val=4192 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.kis-stredocesky.cz/default.asp?ids=4192&ch=657&typ=2&val=4192
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DEKLARACE CHOVU KONÍ 2015 
 

Žádá-li žadatel o některou z následujících dotací  

 

-klimatická opatření (AEKO, 2014-2020) - podopatření Ošetřování    

    travních porostů  

-2020)  

-2013) - podopatření Ekologické  

    zemědělství a Ošetřování travních porostů  

 

a chová-li zároveň koně v kontrolním období 1. 6. - 31. 8. 2015 v případě AEO a v kontrolním 

období 1. 6. – 30. 9. 2015 v případě LFA, AEKO a EZ, je povinen doložit Státnímu 

zemědělskému intervenčnímu fondu stav koní, jak je uvedeno níže.  

o Pokud žadatel žádá o dotaci v rámci AEO a nevede elektronický registr chovu koní na Portálu 

farmáře, doloží:  

1) vyplněný formulář Deklarace chovu koní a  

2) kopie kompletního Registru koní v hospodářství (vedeného podle § 41 vyhlášky č. 

136/2004 Sb.) – blok 1 i blok 2.  

 

Žadatelům o dotaci pouze v rámci AEO je umožněno generování a podání Deklarace 

chovu koní 2015 přes Portál farmáře od 22. září 2015!  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

o Pokud žadatel žádá o dotaci v rámci opatření LFA, AEKO nebo EZ, je povinen vést 

elektronický registr chovu koní na Portálu farmáře, a doloží tedy:  

 

1) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední 

evidence (dle § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.) a  

2) elektronickou deklaraci chovu koní vytvořenou na základě údajů z registru koní v 

hospodářství.  

 

o Pokud žadatel žádá o dotaci v rámci opatření LFA, AEKO nebo EZ a zároveň v rámci 

AEO, doloží Fondu pouze jednu deklaraci chovu koní. Nemusí tedy dokládat jednu deklaraci 

zvlášť pro LFA, AEKO, EZ a druhou zvlášť pro AEO. Žadatel v tomto případě doloží:  

 

1) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední 

evidence (dle § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.) a  

2) elektronickou deklaraci chovu koní vytvořenou na základě údajů z registru koní v 

hospodářství.  

 

Žádá-li žadatel o dotaci v rámci LFA, AEKO a EZ, příp. v kombinaci se starým 

závazkem AEO, lze Deklaraci chovu koní 2015 vygenerovat a podat přes Portál farmáře 

nejdříve 1. října 2015!  

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

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

stažení na https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost v části Ke stažení a složce Jednotná žádost.  

Vyplněné výše uvedené dokumenty žadatelé dokládají Státnímu zemědělskému 

intervenčnímu fondu nejpozději do 2. listopadu 2015! 
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Informace pro žadatele - Zálohy SAPS 2015 

 
V roce 2015 bude žadatelům poskytnuta záloha na platbu SAPS 2015. Záloha na platbu SAPS 

je jedna z pomocí zemědělcům, kteří se kvůli mléčné krizi potýkají s nedostatkem hotovosti, 

což jimi stěžuje podnikání. 

Výše záloh bude vyšší než v předchozích letech, s největší pravděpodobností bude ve výši 70 

%. V minulých letech záloha činila 50 %. 

Vydávání rozhodnutí o platbě SAPS bude zahájeno 2. 11. 2015, přičemž SZIF vylučuje 

odkladný účinek podaného odvolání proti poskytnutí zálohy. Tzn., že žadatel může podat proti 

rozhodnutí odvolání, ale platba zálohy bude provedena současně s odesláním rozhodnutí. 

Výplata doplatku bude poté probíhat od 1. 12. 2015. 

Sazba pro dotační titul SAPS ještě nebyla stanovena. Oproti roku 2014 bude tato sazba nižší, 

neboť další finanční prostředky jsou alokovány na platbu Greening a Mladý zemědělec, které 

budou vypláceny jako samostatné platby. 

Očekává se, že sazba bude cca 3500 Kč/ha. Skutečná výše sazby bude známa až 

v průběhu měsíce října 2015! 

Upozorňujeme, že záloha SAPS se týká výhradně finančních prostředků alokovaných na platbu 

SAPS! 
 

Zdroj: SZIF 
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Dotace na zalesňování zemědělské půdy 

Rok 2015 je prvním rokem nového programového období, ve kterém jsou z 

Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 poskytovány dotace na 

zalesňování zemědělské půdy v rámci opatření 8.1.1 „Zalesňování a zakládání 

lesů“ podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v 

rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, a o změně některých 

souvisejících nařízení vlády. 

Dotace na zalesňování zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb. jsou od roku 

2015 poskytovány na založení lesního porostu, dále na péči o lesní porost (po dobu 5 let, 

počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu) a za ukončení zemědělské 

výroby (po dobu 10 let, počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu). 

Uvedené dotace se nově poskytují pouze na díly půdních bloků evidované v LPIS 

s příznakem vhodnosti pro zalesnění (půdy mělké, skeletovité, výrazně svažité či zamokřené, 

dále strže) a neposkytuje se na výsadbu vánočních stromků ani rychle rostoucích dřevin. 

K založení lesního porostu mohou být použity výhradně dřeviny uvedené v příloze č. 1 

nařízení vlády č. 185/2015 Sb., vhodné pro dané stanoviště (pro vylišený cílový hospodářský 

soubor), a ve stanoveném množství (počty sazenic lesních dřevin v tis. ks/ha uvedeny také 

v příloze č. 1 nařízení vlády č. 185/2015 Sb.). 

Sazba DOTACE NA ZALOŽENÍ LESNÍHO POROSTU je diferencována podle 

dřevin – vyšší sazba platí pro jedli, borovici, buk, dub, lípu, douglasku a jasan, nižší sazba pak 

pro ostatní dřeviny. O poskytnutí dotace je možné žádat pouze v roce výsadby lesního 

porostu, až po provedeném zalesnění a nejpozději do 30. listopadu. Před založením 

porostu je potřeba na místně příslušný regionální odbor SZIF doručit ohlášení 

vstupu do opatření zalesňování zemědělské půdy, a to nejpozději do 15. května 

(v roce 2015 až do 31. října). V tomto ohlášení žadatel uvede nejvyšší předpokládanou 

výměru plochy, kterou hodlá zalesnit – tato výměra je konečná, žadatel v daném roce nemůže 

žádat o dotaci na zalesnění větší plochy. Pokud žadatel v daném roce ohlášení nepodá, 

následná žádost o poskytnutí dotace bude zamítnuta. 

Sazba DOTACE NA PÉČI O LESNÍ POROST je také diferencována podle výše 

uvedených dřevin. Příslušná žádost se podává do 15. května, počínaje rokem následujícím po 

roce založení lesního porostu. 

Sazba DOTACE ZA UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY je diferencována 

podle druhu zemědělské kultury před zalesněním (dle údajů v LPIS). Vyšší sazba platí pro 

kultury standardní orná půda, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka či jinou trvalou kulturu, 

nižší sazba pak pro travní porost, úhor, trvalý travní porost či jinou kulturu. Příslušná žádost 

se podává do 15. května, počínaje rokem následujícím po roce založení. 

Žadatelem o dotaci na založení lesního porostu může být vlastník, spoluvlastník, spolek 

vlastníků, nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř, spolek nájemců, vypůjčitelů nebo pachtýřů 

pozemku určeného k zalesnění, popř. svěřenecký fond; žadatelem o tuto dotaci nemůže být 

příspěvková organizace státu nebo organizační složka státu. Následná dotace na péči o lesní 
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porost a za ukončení zemědělské výroby se neposkytuje na pozemky ve vlastnictví nebo 

spoluvlastnictví České republiky, obcí či krajů. 

Žádosti o poskytnutí výše uvedených dotací, stejně jako ohlášení vstupu do opatření, se 

podávají každoročně na formuláři vydaném SZIF a doručují na místně příslušný regionální 

odbor SZIF, oddělení příjmu žádostí a LPIS. 

Pod článkem je uveden odkaz na platné znění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách 

poskytování dotací v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, a o změně některých 

souvisejících nařízení vlády. Dále je k článku přiložena také metodika k provádění uvedeného 

nařízení vlády. Bližší informace zájemci najdou na webu SZIF či na portálu www.eagri.cz 

v sekci Dotace – Program rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 – Opatření – M08 

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů – 8.1.1. Zalesňování a 

zakládání lesů. 

Přílohy 

 Metodika_zalesnovani_2015 (PDF, 271 KB)  

Související odkazy 

 Nařízení vlády č. 185/2015 Sb.  

Zdroj: MZe ČR, www.eagri.cz 

Vesnice roku 2015 je obec Krásná 
 

 

19.09.2015: Obec Krásná z Karlovarského kraje zvítězila v jedenadvacátém ročníku soutěže 

Vesnice roku. Výsledky celostátního kola byly dnes vyhlášeny v Luhačovicích. Na druhém 

místě je obec Vysočina z Pardubického kraje a třetí místo získala obec Černotín z kraje 

Olomouckého. Prestižní klání se i letos těšilo obrovskému zájmu veřejnosti.  

 

„Gratuluji obci Krásná, nicméně pro mne jsou všichni finalisté vítězi. Jsem ráda, že 

Ministerstvo pro místní rozvoj může každoročně jako hlavní partner a vyhlašovatel tuto 

prestižní akci podpořit třiceti až čtyřiceti miliony korun,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj 

Karla Šlechtová a dodala: „Považuji tuto soutěž za velmi přínosnou a motivační i pro dosud 

nezúčastněné obce. Cílem Vesnice roku totiž není předvádění co nejhezčích ulic či domů, ale 

stmelování života v obci. Nechť jsou všechny zúčastněné vesnice inspirací i pro ostatní. Už 

nyní se těším na příští ročník. Ten zážitek stojí za to!“  

 

V letošním roce se do soutěže přihlásilo celkem 210 obcí ze třinácti krajů České republiky. 

Komisaři postupně navštívili a hodnotili všechny přihlášené vesnice. Obec, která ve svém kraji 

získala prvenství, a tím také Zlatou stuhu, postoupila do celostátního kola.  

 

"Všichni finalisté měli na prezentaci své obce čtyři hodiny. Nesmírná vyrovnanost a vysoká 

úroveň prezentací, tak by se dal krátce shrnout letošní ročník. Krásná je nejzápadnější obcí 

České republiky a přes svůj poválečný hendikep přesídlení, směle soupeří s vnitrozemskými 

vesnicemi. Péče o obyvatele od mladých až po nejstarší je samozřejmostí pro občany i vedení 

obce. Areál mateřské školy, parčíky, hřiště jsou intenzivně užívány i návštěvníky z blízké Aše. 

http://www.eagri.cz/
http://eagri.cz/public/web/file/419919/metodika_Zalesnovani_2015.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/chronologicky-prehled/Legislativa-MZe_puvodni-zneni_narizeni-vlady-2015-185.html
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V obci nezapomínají na dřívější obyvatele a obnovili hřbitov zaniklé části obce. Intenzivní je 

spolupráce s bavorskými a saskými sousedy," řekl předseda celostátní komise Vojtěch Zubíček 

a zároveň starosta obce Kateřinice (Vesnice roku 2014).  

 

V rámci celostátního kola byla v letošním roce poprvé udělena také „Vesnice roku 2015 – Cena 

veřejnosti“. Tu získala obec Babice ze Zlínského kraje. Celostátní komise se dále rozhodla 

udělit Koláčovou cenu, za nejlepší domácí koláče, a to městysi Vraný ze Středočeského kraje. 

Kompletní výsledky soutěže naleznete na internetových stránkách www.vesniceroku.cz 

     

    

Ing. Vilém Frček, DiS., Oddělení komunikace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
 

 

 

Ocenění získala i Středočeská obec 
 

V rámci akce Večer venkova, který se již tradičně 

pořádá v Českých Budějovicích na Zemi živitelce, 

získali ocenění zástupci vítězných vesnic soutěže 

Vesnice roku za posledních 20. let. Z rukou 

ministra zemědělství Mariana Jurečky, předsedy 

Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha 

a ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové 

získala ocenění také Středočeská obec Ratměřice. 

Obec Ratměřice se stala obcí roku v roce 2010. 

Slavnostní plaketu a knihu o dvacetileté historii 

soutěže převzal za obec její starosta Mgr. Viktor 

Liška.  

 

 

 

 

 

Zdroj: KIS Středočeského kraje 
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PODBRDSKÝ FARMÁŘSKÝ A ŘEMESLNÝ TRH 
 

Ve spolupráci s Celostátní sítí pro zemědělství a venkov bude Místní akční skupina Podbrdsko 

pořádat Podbrdský farmářský a řemeslný trh v Rožmitále pod Třemšínem.  

Ke spolupráci a podpoře se připojilo i Krajské informační středisko Středočeského kraje, 

Zemědělský svaz ČR, Podbrdské muzeum v Rožmitále a mateřská centra z Rožmitálu a 

Březnice. Akce proběhne v sobotu 26. 9. 2015 od 10:00 do 16:00 hodin na nádvoří 

Podbrdského muzea v Rožmitále a na náměstí.  

Na programu budou bohaté aktivity pro děti i dospělé: 

- v 10:00 slavnostní otevření nové části expozice Podbrdského muzea a komentovaná prohlídka 

- 10:30-15:00 vystoupení Rožmitálské Venkovanky 

- 11:00 a 13:00 Česká beseda - ukázka tanců 

- 14:00 komentovaná prohlídka nové části expozice Podbrdského muzea 

- po celý den bohatý program pro děti na hřišti Podbrdského muzea, který zajistí mateřská centra 

z Rožmitálu a Březnice 

- naučnou stezkou o zemědělství Vás provede Zemědělský svaz ČR 

- dílničky s ukázkou řemesel - kovář, dráteník, včelař … 

- ochutnávka vítězných potravin v soutěži Středočeská Regionální potravina 2015 

- prodej kvalitních domácích produktů a výrobků - nebudou chybět uzeniny, zabijačka, 

cvrčovický chléb, domácí slané i sladké pečivo, březnické pivo Herold, pražírna kávy a mnoho 

dalšího 

- malí i velcí jistě ocení výstavu zemědělské techniky z místních farem 

 

Vstupné na akci je zdarma. Návštěvníci se mohou zúčastnit losování o 

ceny. 

Přijďte nebo přijeďte na Podbrdský farmářský a řemeslný trh a prožijte 

příjemný den s Místní akční skupinou Podbrdsko! Přivítáme Vás za 

každého počasí. 

 

Zdroj: MAS PODBRDSKO 
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