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Informační magazín č. 4/2015 

Více informací na www.kis-stredocesky.cz 

 

Středočeská Regionální potravina 

Byl vyhlášen již 6. ročník soutěže Středočeská Regionální potravina. Soutěžit mohou potravinářské 

výrobky v těchto kategoriích: 

1. masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas 

2. masné výrobky trvanlivé  

3. sýry včetně tvarohu 

4. mléčné výrobky ostatní  

5. pekařské výrobky, včetně těstovin 

6. cukrářské výrobky, včetně cukrovinek 

7. alkoholické a nealkoholické nápoje, s výjimkou vína z hroznů révy vinné  

8. ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě 

9. ostatní (med, lahůdkářské výrobky apod.) 

Přihlásit se lze do 15. 5. 2015 

Metodika a přihláška se všemi přílohami je ZDE 

Za organizátory Ing. Gabriela Jeníčková 

Návod jak vést evidenci koní na Portále 

farmář     ZDE 

7.5 2015 

http://www.kis-stredocesky.cz/
http://www.kis-stredocesky.cz/default.asp?ids=4156&ch=611&typ=2&val=4156
http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/Registr_koni_2015.pdf
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Zemědělci mohou letos výjimečně podávat 
Jednotné žádosti o dotace až do 29. května 

6.5.2015 

Tisková zpráva – Vláda dnes schválila prodloužení termínu přijímání Jednotných žádostí 

o dotace pro letošní rok, který navrhla Evropská komise. Zemědělci tak mohou žádosti 

podávat až do pátku 29. května 2015. Na přímé platby tak půjde 23,2 miliardy korun a 

přibližně 8,5 miliardy korun bude rozděleno na plošná opatření v rámci Programu 

rozvoje venkova. 

„Prodloužení termínu pro příjem Jednotných žádostí je z hlediska poskytování zemědělských 

dotací významným krokem, protože se týká bezmála třiceti tisíc žadatelů. Cílem je zmírnit 

dopady nových a složitějších podmínek Společné zemědělské politiky, například zaváděného 

greeningu nebo podmínky aktivního zemědělce. Prodloužení termínu do konce května 

zemědělcům umožní, aby se přizpůsobili novým povinnostem a dobře se připravili k předložení 

Jednotné žádosti,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Ministerstvo zemědělství uvítalo prodloužení termínu a v současné době zajišťuje potřebná 

legislativní opatření, aby zemědělci mohli předkládat žádosti v prodlouženém termínu do 29. 

května 2015. Bude potřeba novelizovat několik nařízení vlády upravujících podmínky pro 

přímé platby a plošná opatření Programu rozvoje venkova. 

V rámci Jednotné žádosti lze v roce 2015 žádat o tyto finanční podpory: Jednotná platba na 

plochu (SAPS), Greening, Platba pro mladé zemědělce, Přechodné vnitrostátní podpory (PVP), 

Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS), Méně příznivé oblasti (LFA), Natura 2000 na 

zemědělské půdě, Agroenvironmentálně-klimatické operace, Ekologické zemědělství, 

Agroenvironmentální opatření 2007-13 nebo na opatření pod názvem Dobré životní podmínky 

zvířat (Welfare). 

Hynek Jordán 

ředitel Odboru komunikace MZe 

 

Metodická příručka: Průvodce zemědělce 
Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 

5.5.2015 

Pro letošní rok je připravena příručka určená zejména pro zemědělce, kteří jsou žadateli 

o přímé platby, některé podpory Programu rozvoje venkova a podpory na 

restrukturalizaci a přeměnu vinic v rámci Společné organizace trhu s vínem. Obsahem 

příručky jsou podrobnější informace k aktuálním podmínkám Kontroly podmíněnosti. 

Příručka bude poskytnuta také v tištěné formě zemědělské veřejnosti prostřednictvím 

Regionálních odborů SZIF. 

Pokud v uveřejněném textu příručky o nastavení podmínek pro kontroly podmíněnosti pro rok 

2015 nenajdete odpovědi na své otázky, obraťte se na nás prostřednictvím emailové adresy: 

cross-compliance@mze.cz. 

mailto:cross-compliance@mze.cz
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Přílohy 

 Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 (PDF, 3 MB) 

Zdroj:MZe 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Informace pro žadatele - SZP 2015 

AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC – doplňující informace 
 

U žadatele, který podléhá kontrole aktivního zemědělce, bude prováděno ověření, zda 

provozuje některou z negativních činností, stanovených v Nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Žadatel 

si před podáním žádosti může sám údaje o evidovaných činnostech ověřit v databázi CZ NACE 

a dále ve svém Obchodním nebo Živnostenském rejstříku.  

Podrobnější informace lze nalézt v Informaci pro žadatele – Zemědělský podnikatel, Aktivní 

zemědělec, kterou SZIF zveřejnil na svých webových stránkách 20. 3. 2015 a to v sekci 

Jednotná žádost/Zpravodajství.  

Informace je k dispozici ke stažení zde.  

Pokud žadatel některou z negativních činností provozuje, musí Fondu deklarovat celkové a 

zemědělské příjmy/výnosy a přiložit Zprávu auditora, která ověřuje soulad deklarovaných 

údajů o příjmech/výnosech s účetními výkazy žadatele. Také ke Zprávě auditora lze 

podrobnější informace nalézt ve výše zmiňované Informaci pro žadatele – Zemědělský 

podnikatel, Aktivní zemědělec, resp. v Metodice pro auditory – aktivní zemědělec.  

Přestože žadatel má doložit Zprávu auditora spolu s žádostí, tak vzhledem k časovým 

prodlevám při vyhotovení Zprávy auditora, bude Fond akceptovat i její pozdější doložení. 

Pokud tedy žadatel podal Jednotnou žádost například 5. 5. 2015 a Zprávu auditora doloží 7. 5. 

2015, je to v pořádku a SZIF bude toto dodatečné doložení plně akceptovat. Kontrola doložení 

Zprávy auditora bude předmětem administrativních kontrol ve vazbě na úplnost podané žádosti. 

V případě, že Fond zjistí při provedení této administrativní kontroly, že žadatel nedoložil 

Zprávu auditora, bude žadateli následně zaslána Výzva k doplnění této přílohy. Pokud žadatel 

do termínu stanoveného ve Výzvě, Zprávu auditora nedoloží, bude to považováno za nesplnění 

podmínek aktivního zemědělce. 

Zdroj: SZIF 

http://eagri.cz/public/web/file/400735/Kontrola_podminenosti_2015_pro_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/400735/Kontrola_podminenosti_2015_pro_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/400735/Kontrola_podminenosti_2015_pro_web.pdf
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Krajská kola soutěže Vesnice roku 2015 

začínají 
 

05.05.2015: Celkem dvěstědeset obcí z celé České 

republiky se přihlásilo do letošního ročníku soutěže 

Vesnice roku. V následujících dvou měsících proběhne 

hodnocení jednotlivých krajských kol.  

 

„Počet přihlášených obcí je vskutku úctyhodný. Tradice, 

dlouhodobý zájem a výborné výsledky i na evropské 

úrovni jsou neméně důležitým znakem soutěže. Přeji všem 

soutěžícím obcím, aby se jim v letošním ročníku dařilo, 

ale také aby získaly cenné zkušenosti,“ řekla ministryně 

pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

 

Oblíbená soutěž, ve které se venkovské obce snaží o zisk prestižního titulu Vesnice roku, byla 

zahájena v březnu tohoto roku. Jedná se již o jedenadvacátý ročník. 

 

Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech - krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce 

jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního pak postupuje za každý kraj jedna. V 

rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. Vítěz zároveň postupuje do soutěže 

Evropská cena obnovy vesnice. 

 

Přihlášené obce budou v krajském kole hodnoceny v následujících oblastech: koncepční 

dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz 

vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, 

přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie 

obce. 

Vítězem minulého ročníku soutěže a nositelem titulu Vesnice roku 2014 je obec Kateřinice ze 

Zlínského kraje. 

Soutěž společně vyhlašují Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro 

obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. 

 

  

Více na www.vesniceroku.cz.     

 

Veronika Vároši 

 

Odbor komunikace MMR 

 

 

 

http://www.vesniceroku.cz./
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Odbor-komunikace
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MINISTRYNĚ ŠLECHTOVÁ UKONČILA SÉRII 

SEMINÁŘŮ K INTEGROVANÉMU 
REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU 

 

04.05.2015: Série třinácti seminářů k představení Integrovaného regionálního operačního 

programu, která byla zahájená koncem ledna 2015, skončila v Praze. Poslední seminář 

pro region Středních Čech uvedla svojí prezentací i 

ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.  

 

„Těší mne hojná účast a zájem ze strany budoucích 

žadatelů o dotace. Tento rok nebude jednoduchý, a proto 

je potřeba mít připraveno dostatek kvalitních projektů,“ 

řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

 

  

Ministryně Karla Šlechtová během svého úvodního slova přivítala účastníky, kteří přišli ve 

vysokém počtu přibližně 350 osob, a seznámila je s aktuálním stavem přípravy programového 

období 2014 - 2020. Zdůraznila snadnější administrativu pro žadatele a příjemce finančních 

prostředků z operačních programů, elektronizaci agend a zjednodušování pravidel. Dále rovněž 

informovala o vyjednávání s Evropskou komisí a vyzdvihla přínosy jednotného metodického 

prostředí. V praxi to znamená, že je stanoven základní rámec pravidel, který je pro všechny 

řídicí orgány a fondy EU stejný a závazný. Konkrétně pak dochází ke sjednocení terminologie 

napříč evropskými fondy a snadnější orientace žadatele / příjemce v systému přidělování 

evropských dotací. Ministryně dala prostor i několika dotazům.  

  

K Integrovanému regionálnímu operačnímu programu přednesl úvodní prezentaci náměstek 

ministryně pro evropské programy Zdeněk Semorád. Mezi dalšími přednášejícími nechyběl 

Rostislav Mazal, ředitel řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu, ale 

také zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, Magistrátu města Mladá Boleslav a také zástupce 

Národní sítě Místních akčních skupin. 

 

„Seminář hodnotím jako velmi přínosný. Těším se, až budeme moci začít podávat žádosti o 

dotace,“ uvedla projektová manažerka Statutárního města Kladna, Ilona Binhacková. 

  

Největší zájem byl, jako u všech předchozích seminářů, o podrobné informace 

k podporovaným aktivitám v Integrovaném regionálním operačnímu programu, dále o 

novinky oproti programovému období 2007-2013 a samozřejmě také o aktuální harmonogram 

zásadních termínů při schvalování programu a plánovaných výzev. 

 

 

 

 

Veronika Vároši, Odbor komunikace 

Ministerstvo pro místní rozvoj, tel.: 734 360 704, e-mail: media@mmr.cz 

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Odbor-komunikace
mailto:media@mmr.cz
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Kraj podpořil volnočasová kulturní centra 

pro děti a mládež 

V kraji vzniknou volnočasová kulturní centra pro děti a mládež. Nabídnou alternativu 

ke sportovním centrům, která v kraji úspěšně fungují roky. Prvním konkrétním krokem je 

podpis Memoranda o spolupráci se spolkem Kultura pro mládež, které se týká podpory 

volnočasových kulturních center. Středočeští radní podpis dohody o spolupráci odsouhlasili 

v pondělí 4. května 2015. 

„Podobně jako existuje síť sportovišť a hřišť pro volnočasovou sportovní činnost, měla by 

existovat i síť tzv. volnočasových kulturních center pro uměleckou a další, zejména duševní 

činnost, kde by lidé aktivně využívali volný čas a spojovali se vzájemně dohromady – 

nazýváme je volnočasová kulturní centra neboli zkušebny,“ představil projekt radní pro kulturu 

a památkovou péči Zdeněk Štefek (KSČM). 

„Volnočasová kulturní centra by mohla vzniknout i při základních uměleckých i dalších školách 

nebo v rámci Domů dětí a mládeže,“ doplnil statutární náměstek pro oblast školství Milan 

Němec (ČSSD). 

Spolek Kultura pro mládež v rámci projektu zkusebny.com od roku 2004 poskytuje prostory 

pro umělecké či jiné kreativní a duševní činnosti zdarma, nebo za dostupnou cenu všem bez 

rozdílu na sociální původ, věk, rasu, umělecký styl již ve 135 pobočkách v ČR a SR. 

Svou činností navazuje na základní umělecké školy a domy dětí a mládeže. Soustředí se na 

aktivní tvůrce – na neorganizované děti, mládež a dospělé – hudebníky, divadelníky, 

výtvarníky, tanečníky, sochaře, umělecké kováře, žáky ZUŠ, AMU a další. Registruje již přes 

500 000 osob. Do 5 let chce vybudovat síť 220 poboček ve všech městech nad 5 000 obyvatel. 

„Kraj má spoustu zbytného či nedostatečně využívaného majetku, který by se dal využít pro 

projekt zkušeben. Zároveň jsme se dohodli i na spolupráci s našimi organizacemi a vzájemné 

propagaci,“ dodal radní pro oblast majetku Pavel Hubený (KSČM). 

Uživateli zkušeben byli například i vítězové soutěží Superstar, Eurosong, Českého slavíka i 

Anděla. 

Zdroj. Středočeský kraj 

 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický 
fond zahájil příjem žádostí v programu 

Zemědělec 

Tisková zpráva – Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) přijímá od 2. 

4. 2015 žádosti o poskytování podpory v rámci programu Zemědělec. Nově je kromě 

investic do zemědělských strojů možné poskytnout podporu také na investice na výstavbu, 
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pořízení či vylepšení nemovitého majetku v zemědělských podnicích, které souvisí se 

zemědělskou prvovýrobou, a investice na nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení 

genetické hodnoty stáda. 

S ohledem na nové právní předpisy Evropské unie došlo k několika modifikacím uvedeného 

programu. Zásadní změnou je požadavek na podání žádosti o poskytnutí podpory před 

uzavřením úvěrové smlouvy, přičemž realizace podnikatelského záměru nesmí být zahájena 

před podáním žádosti. 

Nově se žadatelům nabízí možnost kumulace podpory v rámci programu Zemědělec a podpory 

v rámci Programu rozvoje venkova, a to vždy za podmínky, že takovou kumulací 

nebude překročena maximální míra či výše podpory stanovená předpisy Evropské unie či 

rozhodnutí Evropské komise. 

Výši podpory (procentní sazbu) v rámci programu Zemědělec stanovuje PGRLF na základě 

ekonomického vyhodnocení všech žádostí, které byly zaregistrovány v období od zahájení 

příjmu žádostí do 30. 9. 2015 a následně za každé období od 1. 10. do 30. 9. každého roku, ve 

kterém jsou přijímány žádosti. Nově také bude příjem žádostí otevřen po celý kalendářní rok. 

Vždy platí, že úrokové zatížení příjemce podpory plynoucí z úvěru musí činit minimálně 1 %. 

Plné znění pravidel podpory je k dispozici na www.pgrlf.cz. 

Zdroj: MZe 

 

Nařízení vlády pro EZ, AEKO, LFA, 
WELFARE, NATURA 2000 

Legislativa pro rok 2015. 

Nově vydaná nařízení vlády účinná od 15.4.2015 

V souvislosti s Jednotnou žádostí pro rok 2015 přikládáme nová nařízení vlády, vydaná MZe 

ČR, která jsou účinná od 15.4.2015 Tato nařízení obsahují podmínky pro poskytování plateb 

v oblastech s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, dále podmínky pro poskytování 

plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, na opatření pro dobré životní podmínky 

zvířat a podmínky o provádění agroenviromentálně-klimatických opatření a opatření 

v ekologickém zemědělství.  

Nařízení č. 72/ 2015 Sb., o podmínkách pro poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo 

jinými zvláštními znevýhodněními  

http://www.pgrlf.cz/
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Nařízení č. 73/ 2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na 

zemědělské půdě 

Nařízení č. 74/ 2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní 

podmínky zvířat 

Nařízení č. 75/ 2015 Sb., o podmínkách provádění agroenviromentrálně- klimatických 

opatření, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení č. 76/ 2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 

Nařízení vlády č. 72/2015 Sb. 

Nařízení vlády č. 73, 74, 75, 76/ 2015 Sb. 

 

 

 

http://www.asz.cz/filemanager/files/file.php?file=152000
http://www.asz.cz/filemanager/files/file.php?file=152001
http://www.asz.cz/filemanager/files/file.php?file=152000
http://www.asz.cz/filemanager/files/file.php?file=152001
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MAS PODBRDSKO hledá řemeslníky, 

farmáře a výrobce domácích 
potravin na pořádání trhu 

Místní akční skupina Podbrdsko bude za podpory Celostátní sítě 

pro zemědělství a venkov, KIS Středočeského kraje a Zemědělského svazu ČR pořádat v sobotu 

26. září 2015 Podbrdský farmářský a řemeslný trh. Trh se uskuteční v prostorách Podbrdského 

muzea v Rožmitále pod Třemšínem. 

 

 

Součástí akce budou nejen dílničky pro děti i dospělé, hry a pohádky pro děti, ochutnávka 

a prodej poctivých domácích potravin, ochutnávka vítězných potravin v soutěži Středočeská 

Regionální potravina, ale i naučná stezka v rámci projektu Zemědělského svazu Zemědělství 

žije, výstava starší a nové zemědělské techniky, hudební vystoupení, tanec Česká Beseda. 

  

V případě zájmu účastnit se trhu, se obracejte na: 
Jitka Drechslerová - tel.: 720 679 797 

Jana Filinová - tel.: 723 435 274 

email: maspodbrdsko@seznam.cz 

osobně: v kanceláři MAS (Zdravotní středisko Rožmitál p. Tř., 1. patro, 1. dveře - v pracovní 

dny od 7:30 do 14:00 hod.) 

www.maspodbrdsko.cz 

 

 

http://www.maspodbrdsko.cz/aktuality-1/novinky/#msg50
http://www.maspodbrdsko.cz/aktuality-1/novinky/#msg50
http://www.maspodbrdsko.cz/aktuality-1/novinky/#msg50
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Informační magazín vydává:  

Krajské informační středisko Středočeského 
kraje, o.p.s. 

Poštovní IV  

261 01 Příbram V.  

Tel: 721 315 260  

Ing. Gabriela Jeníčková  

kis.stredocesky@atlas.cz  

www.kis-stredocesky.cz 

 

za podpory Ministerstva zemědělství ČR 

 

 

mailto:kis.stredocesky@atlas.cz
http://www.kis-stredocesky.cz/

