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Informační magazín č. 8 

 

Ministerstvo zemědělství rozdělí 
podnikatelům v zemědělství, lesnictví a 

potravinářství 5 miliard z eurodotací 

31.7.2015 

Tisková zpráva – Více než 5 miliard korun je připraveno pro podnikatele v zemědělství, 

lesnictví a potravinářství v prvním kole příjmu žádostí na projekty z Programu rozvoje 

venkova (PRV) 2014 - 2020. Ministerstvo vyšlo vstříc požadavkům zemědělců a jako první 

na podzim vyhlásí opatření na investice do zemědělského majetku, potravinářských 

podniků a lesního hospodářství. Dotace půjdou také na inovativní technologie v 

potravinářství nebo na budování lesních cest. 

„Hlavním cílem je posílení konkurenceschopnosti a podpora sektorů, které by se bez podpory 

ocitly v tíživé situaci. Proto byl v případě zemědělských investic zvolen přístup sektorových 

obálek, přičemž více než polovina alokace určené pro živočišnou výrobu půjde na chov skotu. 

Velký důraz se klade i na stabilizaci chovu prasat a drůbeže. Pokud jde o rostlinnou výrobu, 

přednost dostanou projekty v oblastech, které jsou náročné na speciální technologie a vyžadují 

větší nároky na pracovní sílu,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka s tím, že bylo také 

nastaveno dělení do záměrů podle velikosti projektu. 

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje první kolo příjmu žádostí na operace Investice do 

zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Lesnická 

infrastruktura, Technika a technologie pro lesní hospodářství a Podpora vývoje nových 

produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. 

Žádosti budou přijímány pouze prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu od 29. září 

2015 od 8 hodin do 12. října 2015 do 13 hodin. 

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací 

předběžně stanoven následovně: 

 

6. 8. 2015 
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operace alokace 

Investice do zemědělských podniků 3,28 mld. Kč 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 973 mil. Kč 

Lesnická infrastruktura 345 mil. Kč 

Technika a technologie pro lesní hospodářství 190 mil. Kč 

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování 

zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 
603 mil. Kč 

 Všechny operace navazují na opatření PRV pro období 2007 – 2013.  

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV 

2014 – 2020 pro první kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na www.eagri.cz/prv 

(subportál Dotace - PRV ČR na období 2014 - 2020 a příslušná osa/operace) a rovněž na 

stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje 

venkova 2014 - 2020. 

 Hynek Jordán 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

 Pravidla PRV14-20 1.kolo  

4.1.1 Investice do zemědělských podniků  

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

4.3.2 Lesnická infrastruktura  

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci zpracování 

zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

 

Zdroj: SZIF 

Steik 

 

Semináře pro příjemce dotace z 1. kola PRV 

31.7.2015 

V souvislosti s prvním kolem příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova na 

období 2014-2020, pořádá Ministerstvo zemědělství 3 semináře.  

Ministerstvo zemědělství pořádá 3 semináře pro příjemce dotace týkající se prvního kola 

příjmu žádostí, a to v následujících termínech: 

 24. srpna 2015 – Praha, Ministerstvo zemědělství 

https://www.szif.cz/cs/prv2014-411
https://www.szif.cz/cs/prv2014-421
https://www.szif.cz/cs/prv2014-432
https://www.szif.cz/cs/prv2014-861
https://www.szif.cz/cs/prv2014-1622
https://www.szif.cz/cs/prv2014-1622
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 28. srpna 2015 – České Budějovice, Pavilon Z (součást odborného programu 

mezinárodního veletrhu Země živitelka 2015) 

 8. září 2015 – Kralice na Hané 

Pozvánku na první seminář dne 24 . 8. 2015 najdete v příloze. 

Semináře budou doplňovat regionální školení organizovaná Státním zemědělským 

intervenčním fondem. 

Přílohy 

 Pozvánka na seminář Aktuality z PRV 2014-2020, 24.8.2015 (PDF, 221 KB)  

 

Seminář k operacím vyhlašovaným v 1. kole 
příjmu žádostí z PRV 2014-2020 

Datum: 28.8.2015  14:00 – 17:00  

Místo konání: Výstaviště České Budějovice, Pavilon Z - 1. patro. 

Kontakt: 

Bc. Lucie Kokulová 
tel. 221 813 067 

lucie.kokulova@mze.cz 

Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.) 

Vzhledem k omezenému počtu míst potvrzujte Vaší účast s uvedením termínu semináře 

nejpozději do pátku 21. srpna 2015.  

Přílohy 

 Pozvánka na seminář Aktuality z PRV 2014-2020, 24.8.2015 (PDF, 222 KB)  

 

Ministerstvo zemědělství má plán, jak 
bojovat se suchem 

29.7.2015 

Tisková zpráva – Vláda na svém dnešním jednání schválila materiál „Příprava realizace 

opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“. Jeho cílem je 

zpracování dlouhodobé strategie, kterou stát pomůže zajistit dostatek vody při 

předpokládané změně klimatu. Materiál společně předložili ministr zemědělství Marian 

Jurečka a ministr životního prostředí Richard Brabec. 

http://eagri.cz/public/web/file/413195/Pozvanka_na_seminar_Aktuality_z_PRV_2014_2020__24._8._2015.pdf
mailto:Lucie.Kokulova@mze.cz
http://eagri.cz/public/web/file/413847/Pozvanka_na_seminar_Aktuality_z_PRV_2014_2020__28._8._2015.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/413195/Pozvanka_na_seminar_Aktuality_z_PRV_2014_2020__24._8._2015.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/413195/Pozvanka_na_seminar_Aktuality_z_PRV_2014_2020__24._8._2015.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/413847/Pozvanka_na_seminar_Aktuality_z_PRV_2014_2020__28._8._2015.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/413847/Pozvanka_na_seminar_Aktuality_z_PRV_2014_2020__28._8._2015.pdf
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Materiál, který předložil ministr Marian Jurečka vládě, obsahuje náměty z jednání Meziresortní 

komise VODA-SUCHO, v níž pracují odborníci z většiny ministerstev, zástupci profesních 

sdružení, výzkumných institucí a samosprávy. „Navrhli jsme vládě, aby se jednotlivá 

ministerstva a další instituce zaměřily hlavně na aktivity, které umožní zadržování vody 

v krajině a na výstavbu vodních nádrží,“ řekl ministr Marian Jurečka. 

K dalším doporučením patří rekonstrukce a uplatnění efektivních závlahových systémů, 

udržitelné hospodaření s půdou, využívání odpadních a srážkových vod, posílení zadržování 

vody v krajině, návrhy na obnovu a výstavbu rybníků a nádrží, zajištění předpovědních a 

výstražných systémů nebo zavedení úsporných technologií při stavbách.  „Konkrétně zemědělci 

mohou ovlivnit udržení vody v krajině tím, že budou využívat pracovní technologie, které 

zabrání zbytečnému vysychání půdy,“ uvedl Marian Jurečka. 

Ministerstvo zemědělství plánuje v příštím roce prověřit možnosti rekonstrukcí vodních nádrží, 

odstranění sedimentů pro zvětšení zásobního prostoru a zkontrolovat funkčnost vodovodních a 

kanalizačních soustav, aby navrhlo nejvhodnější způsoby distribuce pitné vody. Dalším 

opatřením bude vytipování zemědělských a lesních lokalit, které jsou nejvíce ohroženy suchem. 

Právě tam by měla směřovat podpora na zajištění nových vodních zdrojů pro využití na závlahy 

nebo na obnovu suchem poškozených porostů. 

Cílem materiálu je zpracování ucelené dlouhodobé koncepce k zabezpečení ochrany České 

republiky před škodlivými následky sucha, které se může nepředvídatelně vyskytnout. 

Koncepce bude předložena vládě do 30. června 2017. „Podle dosavadních klimatických modelů 

můžeme v budoucnu s velkou pravděpodobností očekávat růst teplot vzduchu a s tím 

souvisejícího zvýšení odparu vody a také prodloužení období sucha,“ řekl Marian Jurečka. 

Souběžně jsou připraveny podpory a další opatření pro zemědělce, kterými lze následky sucha 

z hlediska ekonomických dopadů omezit. Začátkem ledna 2014 byl notifikován Rámcový 

dotační program pro poskytování státní podpory řešení rizik a krizí v zemědělství, který 

umožňuje okamžitou kompenzaci finančních ztrát při příštích živelných katastrofách. Na 

program byla notifikována částka 12,25 miliard korun využitelných v letech 2014 – 2020. 

Rozpočet programu není stanoven, neboť jde o Rámcový program a peníze by měly být 

vyčleněny až na základě výskytu události a odhadu skutečně vzniklých škod. Po výskytu 

mimořádné události rozhodne o spuštění programu vláda ČR. 

Ministr Jurečka dnes zároveň vládu informoval o aktuálním stavu vodních zdrojů a suchu na 

konci července 2015. „Díky vodním nádržím se daří zajistit odběry povrchových vod pro 

vodárenství, průmysl i zemědělství. Naplněnost vodních děl je 70 až 90 procent objemu a i kdyby 

sucho pokračovalo, nádrže dokážou své funkce plnit. V tíživější situaci jsou domácnosti 

zásobované výhradně ze studní a vodní živočichové, které ohrožuje nedostatečný kyslíkový 

režim vysychání koryt,“ uvedl Marian Jurečka. K zmírnění těchto dopadů slouží opatření, která 

řada vodoprávních úřadů přijala na podnět státních podniků Povodí, například zákazy zalévání 

zahrad, mytí aut a napouštění bazénů. V tomto týdnu došlo rovněž k prvním zákazům 

zpoplatněných odběrů povrchových i podzemních vod pro podniky, většinou na severu a 

východě Čech. 

 Hynek Jordán 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Ministr Jurečka: Spotřebitelé snáze poznají 

české zboží. Ministerstvo zemědělství 
představuje nové logo pro „českou 

potravinu“ 

Tisková zpráva – Logem s českou vlajkou a nápisem „Česká potravina“ nebo jen slovy 

„Česká potravina“ si budou moci dobrovolně označit své výrobky potravináři, pokud 

splní dvě základní podmínky, jde o místo výroby v České republice a stanovený podíl 

českých surovin, jak je nově stanoví připravovaná novela zákona o potravinách. 

Ministerstvo zemědělství tak připravilo potravinové značení, podle kterého spotřebitel 

pozná, že výrobek, který si kupuje, je skutečně z českých zdrojů.  

Novela zákona o potravinách současně s prováděcí vyhláškou, které připravilo Ministerstvo 

zemědělství, jasně stanoví, za jakých podmínek smí výrobce použít na potravině označení, že 

pochází z České republiky. 

 „Česká potravina je taková, která je ze 

100 procent z českých surovin a 

vyrobili ji v České republice. To se týká 

mléka a nezpracovaných potravin typu 

ovoce, zeleniny, masa. Označení může 

nést i zpracovaná potravina, jejíž 75 

procent složek použitých při výrobě 

pochází z České republiky a podstatná 

část jejího zpracování se udála rovněž 

v ČR. Spotřebitelé tak na první pohled 

rozpoznají, které zboží je opravdu 

české,“ řekl ministr Marian Jurečka. 

Výrobci, kteří tyto podmínky nesplní, 

nebudou už moci dál dávat na potraviny různé nápisy a obrázky, které by mohly být pro 

spotřebitele zavádějící, jako například „Česká republika“, mapa nebo vlajka České republiky, 

slova „česká kvalita“ atd. 

„Novelou zákona o potravinách jsme chtěli zpřehlednit dobrovolné označování českého 

původu, aby mělo jednotná pravidla srozumitelná pro výrobce i pro zákazníky, protože 

dosavadní označování českých potravin je velmi nepřehledné až chaotické. Někteří potravináři 

situace zneužívají a odkazují na český původ, aniž by byla potravina aspoň v České republice 

vyrobena,“ uvedl Marian Jurečka. 

Návrh novely zákona o potravinách je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení, 

podle předpokladu by norma měla začít platit od poloviny roku 2016. 

 Hynek Jordán, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

Přílohy: logo Česká potravina (JPG, 138 KB) , Vizualizace loga 1 (JPG, 195 KB) ,      

Vizualizace loga 2 (JPG, 130 KB) 

http://eagri.cz/public/web/file/412365/Ceska_potravina.jpg
http://eagri.cz/public/web/file/412375/jidlo_1.jpg
http://eagri.cz/public/web/file/412377/jidlo_2.jpg
http://eagri.cz/public/web/file/412365/Ceska_potravina.jpg
http://eagri.cz/public/web/file/412365/Ceska_potravina.jpg
http://eagri.cz/public/web/file/412375/jidlo_1.jpg
http://eagri.cz/public/web/file/412375/jidlo_1.jpg
http://eagri.cz/public/web/file/412377/jidlo_2.jpg
http://eagri.cz/public/web/file/412377/jidlo_2.jpg


6 
 

Ministr zemědělství Jurečka: PGRLF se 

mění na finanční servisní organizaci pro 
zemědělce 

29.7.2015 

Tisková zpráva – Na rozvoj podnikání zemědělských prvovýrobců nebo zpracovatelů 

zemědělských produktů se zaměřují nové programy Podpůrného a garančního rolnického 

a lesnického fondu, které dnes schválila vláda. Podpory budou nově směřovat také do 

oblasti lesního hospodářství, kdy jsou mezi možné příjemce zařazeny i obce. 
 

Ministerstvo navrhlo rovněž podporu související s pořízením zemědělské půdy jako základního 

prostředku zemědělských podnikatelů a zvláštní podporu na rozvoj sociálního zemědělství. V 

tomto případě zejména na rozvoj a zajištění zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 

farmách zemědělských podnikatelů. 

 

„Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond se výrazným rozšířením nabídky podpor mění 

na finanční servisní organizaci pro zemědělce. Rozšiřují se i formy podpor a oblastí podnikání, 

které mohou uvedené programy posílit. Jejich škála zahrnuje jak podpory ve formě subvence 

úroků z komerčních úvěrů, tak podpory ve formě přímé dotace. Stejně tak se otvírá možnost 

využít nabídku úročených úvěrů poskytnutých přímo Podpůrným a garančním rolnickým a 

lesnickým fondem, které mohou být kombinovány s přímou dotací. V neposlední řadě jde také 

o podporu ve formě zajištění komerčních úvěrů,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Na 

nové programy PGRLF se podle ministra Jurečky plánuje letos vynaložit celkem až 550 milionů 

korun. „Z toho například na programy z oblasti lesnictví a zpracování dřeva 200 milionů a 

sociální zemědělství 50 milionů korun. Fond je připraven pro letošní rok poskytnout podpory 

v celkové výši kolem 2 miliard korun,“ upřesnil ministr Jurečka. 

 

Nových programů PGRLF je devět, a to Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích, 

Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny, Podpora školkařských 

provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa, Finanční podpora pojištění lesních 

porostů, Zpracovatel, Úvěry na nákup půdy, Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru, 

Sociální zemědělství a Zajištění úvěrů. 

 

V rámci programu Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích je navrhováno 

poskytování podpory formou subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními 

subjekty, a to na nákup například speciálních lesnických traktorů, přívěsů s hydraulickou rukou 

k vyvážení dřevní hmoty, lanovek a lanových systémů, navijáků pro soustřeďování dříví, 

rýhovacích zalesňovacích strojů a zařízení na údržbu lesních cest. Podpora nákupu techniky 

a technologií pro dřevozpracující provozovny bude podle návrhu poskytována ve formě 

subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup techniky a 

technologií v případě vybavení pilnic, paření a impregnování masivního dřeva, sušení řeziva, 

výroby dýh, překližek a vrstveného dřeva, výroby palivového dřeva a zpracování zbytkové 

dřevní biomasy (pelety, lisované brikety). Pokud jde o Podporu školkařských provozoven na 

pozemcích určených k plnění funkce lesa, navrhuje se poskytování podpory formou subvence 

úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup techniky a technologií. 

Půjde třeba o stroje na přípravu půdy a péči o půdu ve školkách (včetně traktorů), stroje a 

zařízení pro školkařskou výrobu prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu, 
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závlahové systémy a dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu. Program Finanční 

podpora pojištění lesních porostů je pro podnikatele, kteří jsou vlastníky (nájemci, pachtýři, 

vypůjčiteli) lesa nebo obce (dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace obcí či právnické 

osoby založené obcí), které sjednaly pojištění lesních porostů hlavně proti požárům a/nebo 

dalším abiotickým činitelům. Jde o přímou podporu na úhradu části nákladů prokazatelně 

vynaložených na platbu pojistného. Výše podpory je navržena v rozmezí 0 až 30 %, přičemž 

konkrétní výše bude stanovena po ukončení příjmu žádostí o poskytnutí podpory pro daný rok. 

Pro podnikatele zabývající se zpracováním zemědělských produktů a dosahující požadované 

hranice příjmů ze zpracování zemědělské produkce je určen program Zpracovatel. 

 

S cílem podpořit pořízení zemědělské půdy jako základního výrobního prostředku 

zemědělských prvovýrobců MZe předložilo návrhy dvou programů podpor. V programu Úvěry 

na nákup půdy je to poskytování úročených úvěrů přímo PGRLF, a to na nákup zemědělské 

půdy, která není majetkem České republiky. Tyto úvěry lze také kombinovat s podporou 

poskytnutou v režimu de minimis.  V rámci uvedeného programu může klient žádat o snížení 

jistiny úvěru (poskytnutého PGRLF), a to v režimu de minimis. Tedy příjemce podpory může 

požádat o poskytnutí úvěru a zároveň o snížení jistiny úvěru, a to i opakovaně. V rámci druhého 

programu na podporu nákupu nestátní zemědělské půdy, Podpora nákupu půdy – snížení 

jistiny úvěru, jde o poskytování podpory formou peněz určených ke snížení jistiny úvěrů 

poskytnutých komerčními subjekty na nákup zemědělské půdy. Program podpory Sociální 

zemědělství byl předložen jako výstup pracovní skupiny zřízené při MZe, kterou tvoří zástupci 

nevládních organizací, zemědělských podnikatelů, kteří již dnes zaměstnávají osoby se 

zdravotním postižením, a zástupci MZe, Ministerstva práce a sociálních věcí, PGRLF a 

akademické obce. Cílem programu je podpořit zemědělské prvovýrobce, kteří zaměstnávají 

nebo budou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v rámci svých zemědělských 

podniků, a to se zajištěním odborného přístupu k těmto osobám. Podporu získá zemědělský 

prvovýrobce, který umožní znevýhodněným osobám spolupodílet se na běžných (nebo zvlášť 

vyčleněných) činnostech farmy, má uzavřené pracovní smlouvy s uvedenými osobami a 

uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb či sám je registrovaným 

poskytovatelem sociálních služeb. V rámci programu podpory Zajištění úvěrů se předpokládá, 

že PGRLF bude ručit za investiční úvěry poskytnuté komerčními bankami na pořízení 

investičního majetku v závodech, které provozují zemědělskou prvovýrobu či se zabývají 

zpracováním zemědělských produktů nebo působí v odvětví lesního hospodářství či zpracování 

dřeva. 

 

Podrobnosti k jednotlivým programům podpor budou uvedeny na stránkách www.pgrlf.cz. 

  

Hynek Jordán 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

 

  
  
  
  
  

http://www.pgrlf.cz/
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Ministerstvo zemědělství zřídilo na svém 

webu multi-profil zadavatele 
 

3.8.2015 

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství v rámci zjednodušení a transparentnosti 

zadávání veřejných zakázek zřídilo na svém webu nový multi-profil zadavatele pro svůj 

resort. 
 

Na internetových stránkách Ministerstva zemědělství tak budou od 1. srpna 2015 

uveřejňovány veřejné zakázky zadávané většinou resortních organizací. 

Odkaz na multi-profil zadavatele je: https://zakazky.eagri.cz/. 

Od 1. července 2015 Ministerstvo zemědělství zveřejňuje na svém webu také nově uzavřené 

smlouvy, při zachování ochrany osobních údajů a obchodního tajemství, jejichž smluvní 

stranou je MZe, a na jejichž základě má dojít nebo může dojít k plnění alespoň v hodnotě 

50 000 korun bez daně z přidané hodnoty. 

Odkaz, na kterém je možné sledovat zveřejňování zmíněných smluv je: 

http://portal.mze.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/povinne-zverejnovane-

informace/uzavrene-smlouvy/ 

Ministerstvo zemědělství těmito kroky směřuje k větší transparentnosti a otevřenosti orgánů 

státní správy vůči veřejnosti. 

  

Hynek Jordán 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

 

Výzva pro zaslání podnětů a zkušeností 

zemědělské veřejnosti k podávání jednotné 
žádosti 

29.7.2015 

Ministerstvo zemědělství vyzývá k zasílání podnětů na zpřesnění národní legislativy 

upravující podmínky poskytování dotací v rámci přímých plateb a environmentálních 

opatření Programu rozvoje venkova. Pro tyto potřeby zřídilo emailovou adresu 

revizeNV@mze.cz. 

V souvislosti s nedávno ukončeným příjmem jednotné žádosti bychom chtěli zhodnotit Vaše 

relativně čerstvé zkušeností s jejím podáním a rádi bychom Vás oslovili a požádali Vás 

o zprostředkování praktických poznatků z přípravy a samotného podání žádosti. Náš úřad je 

spolu se Státním zemědělským intervenčním fondem připraven k řešení námětů, jak do 

budoucna podání jednotné žádosti usnadnit. 

Uvítáme proto konstruktivní návrhy administrativního či technického charakteru k příslušným 

nařízením vlády pro přímé platby a plošná opatření Programu rozvoje venkova. Na základě 

těchto návrhů pak může být zahájen legislativní proces ke změně příslušných nařízení vlády. 

Snahou Ministerstva zemědělství je připravit případné úpravy v podmínkách s větším časovým 

předstihem, než tomu bylo v letošním roce. 

https://zakazky.eagri.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/povinne-zverejnovane-informace/uzavrene-smlouvy/
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/povinne-zverejnovane-informace/uzavrene-smlouvy/
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Vaše podněty zašlete v elektronické podobě na adresu: revizeNV@mze.cz , a to ve formě 

tabulky, která je uvedena v příloze tohoto článku. 

Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 14. srpna 2015. 

 Podněty k podávání JŽ a NV (DOCX, 170 KB) 
  

  
Prestižní ocenění Regionální potravina 

dostalo letos od Ministerstva zemědělství 
107 výrobků 

28.7.2015 

Tisková zpráva – V letošním roce udělil ministr zemědělství Marian Jurečka značku 

Regionální potravina celkem 107 potravinám od 106 výrobců. Soutěž Regionální 

potravina je projektem Ministerstva zemědělství na podporu malých a středních 

zemědělců a producentů potravin, ve které odborné komise vybírají nejlepší a nechutnější 

produkty ze 13 krajů České republiky. 
 

„Soutěží Regionální potravina podporujeme malé lokální výrobce, kteří produkují vysoce 

jakostní potraviny a upozorňujeme tak i spotřebitele na produkci místních zemědělců a 

potravinářů. Díky krátkým distribučním cestám jsou Regionální potraviny čerstvější, méně 

zatěžují životní prostředí dopravou a navíc při jejich výrobě najdou zaměstnání lidé na 

venkově,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

V letošním šestém ročníku soutěže dorazilo zhruba 1 750 produktů, přičemž hodnotitelské 

komise vybíraly z 1262 produktů od 418 producentů. Největší zájem o účast měli výrobci 

z Ústeckého kraje, kde 52 žadatelů přihlásilo 190 výrobků. Celkem získalo logo Regionální 

potravina 107 výrobků. Mimo jiné tak může prestižní značku nově nosit například salám 

poličan ze Středočeského kraje, smetanový sýr z Vysočiny nebo zelný salát s koprem 

z Plzeňska. Oceněné výrobky získávají právo užívat značku daného kraje po dobu 4 let. 

„Na podporu projektu Regionální potravina jsme pro rok 2015 poskytli 50 milionů korun. 

Oceněné výrobky a jejich producenti získají kromě práva užívat logo na obalu výrobku, také 

marketingovou podporu, zejména prezentaci v tisku, televizi, rádiu, propagační materiály, 

možnost účasti na výstavě Země živitelka a na dalších výstavách a akcích,“ uvedl ministr 

Marian Jurečka.  

Soutěž má 9 kategorií (masné výrobky tepelně opracované, trvanlivé masné výrobky, sýry 

včetně tvarohu, ostatní mléčné výrobky, pekařské výrobky, cukrářské výrobky, alkoholické a 

nealkoholické nápoje, ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě, ostatní - med, 

lahůdkářské výrobky, skořápkové plody atd.). Krajské komise vyberou vždy jen jeden vítězný 

výrobek v každé z kategorií. 

Na www.regionalnipotravina.cz dostanou spotřebitelé veškeré informace o projektu, například 

i o místech prodeje oceněných potravin, akcích, pravidlech a harmonogramu soutěže. 

  

Hynek Jordán, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

 

mailto:revizeNV@mze.cz
http://eagri.cz/public/web/file/412441/Podnety_k_podavani_JZ_a_NV.docx
http://www.regionalnipotravina.cz/
http://eagri.cz/public/web/file/412441/Podnety_k_podavani_JZ_a_NV.docx
http://eagri.cz/public/web/file/412441/Podnety_k_podavani_JZ_a_NV.docx
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Žně ve Středočeském kraji k 3. 8. 2015 

 

Zdroj: SZIF 

Celá republika ZDE 

 

SZIF ZAČNE VYDÁVAT ROZHODNUTÍ K 
PLATBÁM OD LISTOPADU 2015 

31.07.2015 

 

Praha, 31. července 2015 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zveřejnil 

harmonogram vydávání rozhodnutí pro platby v rámci Jednotné žádosti. S jejich 

rozesíláním se počítá od listopadu 2015. Termín výplat bude záležet na stavu kontrol, 

jejichž ukončení je pro vyplácení dotací podmínkou. 

Výplaty dotací jsou pro hospodaření našich zemědělců zásadní. SZIF proto vynakládá 

maximální úsilí, aby se finanční prostředky dostaly k žadatelům co nejdříve. 

Předpokládáme, že ve druhé polovině listopadu začne SZIF zasílat rozhodnutí pro opatření LFA 

a Natura 2000 na zemědělské půdě. V prosinci pak budou následovat rozhodnutí na dotace 

SAPS, Greening a Mladý zemědělec. 

Stejně jako v předchozích letech může žadatel urychlit platbu tím, že odešle formulář 

„Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ na regionální odbor SZIF, odkud obdrží rozhodnutí. 

Tento formulář lze zaslat jedním z následujících způsobů:  

 

 

 

 

-mailem, ale pouze s elektronickým podpisem. 

Formulář bude k dispozici na našich webových stránkách www.szif.cz, v sekci JEDNOTNÁ 

ŽÁDOST, v záložce „Ke stažení“. 

Oproti loňskému roku nebudou na opatření SAPS vypláceny zálohy, veřejnost jsme o tom 

informovali již začátkem července. Kontroly, které jsou podmínkou pro poskytnutí případných 

záloh, budou v letošním roce ukončeny v době, kdy by již měly probíhat řádné platby. 

Vzhledem k výrazně větší náročnosti a rozsahu kontrol z důvodu nových podmínek a opatření 

se jejich průběh proti loňsku prodlouží, včetně nově povinných opakovaných kontrol, které 

http://www.kis-stredocesky.cz/mgr/odkazy.asp?act=new-action&sessionid=DF6F4E38-9FB0-4851-8EB0-7597FEBE982B
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budou u konkrétních podmínek a žadatelů prováděny v podzimním období. Jejich počet a 

rozsah bude znám v měsíci říjnu po dokončení letní části kontrol Jednotné žádosti, tedy po datu 

30. září 2015. 

Návazně po tomto datu SZIF upřesní termín zahájení vydávání rozhodnutí a následných výplat 

pro opatření SAPS, Greening, Mladý zemědělec, LFA a Natura na zemědělské půdě. 

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

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

Vladimíra Nováková  

tisková mluvčí SZIF  

 

 

AKTUALIZACE METODIKY PRO 

STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH 

SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 - 

2020 

V Praze dne 31. července 2015 

Vláda schválila dne 29. 7. 2015 aktualizaci Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin 

v programovém období 2014 – 2020. Splnění standardů, resp. získání Osvědčení o splnění 

standardů, je nutnou podmínkou pro podání žádostí o podporu strategií komunitně vedeného 

místního rozvoje (dále jen „SCLLD“). 

Aktualizace se týká změn termínů pro standardizaci místních akčních skupin (dále jen „MAS“). 

Státní zemědělský intervenční fond, který provádí posuzování standardů MAS, bude MAS 

informovat o splnění standardů, ale zároveň ponechá žádost otevřenou pro doplnění a zajistí 

kontrolu případných změn, dokud se nebude MAS chystat podat žádost o podporu SCLLD. V 

případě, že MAS úspěšně splní standardy a je připravena předložit žádost o podporu SCLLD, 

požádá Státní zemědělský intervenční fond o vydání Osvědčení o Standardizaci. Osvědčení 

budou vydávána ze strany Ministerstva zemědělství do 31. 12. 2015. 

Aktualizovanou Metodiku naleznete zde: 

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

Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1438324559212.pdf 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1438324559212.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1438324559212.pdf
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Dobrovolní hasiči si mohou do konce roku 

2015 z krajské dotace rozdělit téměř šest 

milionů korun 

 

Téměř šest milionů korun si v roce 2015 rozdělí jednotky sborů dobrovolných hasičů (SDH) ve 

středních Čechách. Zastupitelstvo Středočeského kraje na veřejném zasedání v pondělí 27. 

července schválilo program s názvem „Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Středočeského kraje na rok 2015“ a uložilo hejtmanu 

Miloši Peterovi (ČSSD) tento program vyhlásit. 

  

„Kraje se v souladu se zákonem o požární ochraně podílejí na financování zásahových jednotek 

SDH vybraných obcí tím, že jim poskytují dotace. K tomuto účelu Středočeský kraj obdržel od 

generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (GŘ HZS) ČR do rozpočtu účelovou 

neinvestiční dotaci v celkové výši 5,916 milionu korun. Peníze se budou rozdělovat v souladu 

s podmínkami, které pro čerpání této dotace stanovilo ministerstvo vnitra a generální ředitelství 

HZS,“ vysvětlil hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.  

  

Program „Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Středočeského kraje na rok 2015“ bude vyhlášen do konce července. 

Dotace je určena na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH, na mzdové výdaje 

či na odbornou přípravu strojníků a velitelů družstev a jednotek SDH. Z dotace budou rovněž 

hrazeny výdaje za uskutečněné zásahy jednotky obecního sboru dobrovolných hasičů na výzvu 

územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo vlastní územní 

obvod a také výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce. 

  

Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 1. do 16. září 2015. Poskytnutou dotaci bude možné 

použít do 31. prosince 2015.  

  

Zdroj: Středočeský úřad 

 

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/

