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Ochutnávky Středočeské Regionální potraviny 

V rámci projektu Středočeská Regionální potravina probíhají po celém kraji ochutnávkové a prodejní 

akce. Níže je rozpis všech akcí. S radostí vás na našich ochutnávkách uvítáme. 

Datum 
Čas akce od - 

do 
Název akce  Místo a adresa akce 

20.6.2018 09,00-15,00 
Den otevřených dvěří 

Agro Řisuty 
Agro Řisuty, Slaný 

22.6.2018 08,00-13,00 
Farmářské trhy Mladá 

Boleslav 

Staroměstské 
náměstí, Mladá 

Boleslav 

23.6.2018 09,00-14,00 

Den otevřených dveří 
v Kolešovicích ve 

společnosti 
Rakochmel, 700 let 

vzniku obce 

Kolešovice, okres 
Rakovník 

23.6.2018 10,00-17,00 
Family fest "na 

Nováku" Příbram VIII 31 

28.6.2018 08,00-13,00 
Farmářské trhy 

Rakovník 
Husovo náměstí, 

Rakovník 

21.7.2018 08,00-15,00 Skalecká pouť 2018 
Náměstí F.X. 

Svobody, Mníšek pod 
Brdy 

25.8.2018 9,00-18,00 Země Živitelka 2018 
Husova tř. 523/30, 
České Budějovice 2 

26.8.2018 9,00-18,00 Země Živitelka 2018 
Husova tř. 523/30, 
České Budějovice 2 

27.8.2018 9,00-18,00 Země Živitelka 2018 
Husova tř. 523/30, 
České Budějovice 2 

28.8.2018 9,00-16,00 Země Živitelka 2018 
Husova tř. 523/30, 
České Budějovice 2 

1.9.2018 11,00-18,00 
Vinařské slavnosti 

Dobřichovice 

U zámku, 
Dobřichovice (Pha-

záp.) 

1.9.2018 07,00-11,00 
Farmářské trhy 

Příbram 

Dvořákovo nábřeží - 
Hořejší Obora, 

Příbram I 
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8.9.2018 11,00-17,00 Pivovarské slavnosti 
areál pivovaru 

Ferdinand - Táborská 
306, Benešov 

8.9.2018 9,00-16,00 
Vinobraní Kačina 

2018 
Svatý Mikuláš, zámek 

Kačina 

22.9.2018 9,00-13,00 
Podbrdský farmářský 

a řemeslný trh 

Palackého 10, 
Rožmitál pod 

Třemšínem (u muzea) 

4.10.2018 9,00-17,00 Výstava Zemědělec 
Výstaviště Lysá nad 
Labem, Masaykova 

ul.  

5.10.2018 9,00-17,00 Výstava Zemědělec 
Výstaviště Lysá nad 
Labem, Masaykova 

ul.  

6.10.2018 9,00-17,00 Výstava Zemědělec 

Výstaviště Lysá nad 
Labem, Masaykova 

ul.  

7.10.2018 9,00-15,00 Výstava Zemědělec 

Výstaviště Lysá nad 
Labem, Masaykova 

ul.  
 

Pozvánky na jednotlivé ochutnávky jsou postupně zveřejňovány na tomto odkaze: http://www.kis-

stredocesky.cz/default.asp?ids=4288&ch=611&typ=2&val=4288 

Jeníčková Gabriela 

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

 

Zahájení 7. kola příjmu žádostí - úvěry 

 Termín otevření 7. kola příjmu žádostí v rámci programů Investiční úvěry, Provozní úvěry a 

nově i Investiční úvěry Zemědělec vč. informace o nových podmínkách těchto programů. 

Informujeme své klienty, že 7. kolo příjmu žádostí v rámci programů Investiční úvěry, Provozní 

úvěry a nového programu Investiční úvěry Zemědělec, bude s upravenými podmínkami 

otevřeno dne 18. 6. 2018 v 8:00.   

V rámci 7. kola bude nově otevřen program Investiční úvěry Zemědělec, který je určen pro 

zemědělské prvovýrobce, kteří jsou zároveň malými a středními podniky. Úvěr může být 

poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč stejně jako v níže uvedeném programu Investiční 

úvěry. V rámci programu je možné poskytnout podporu na snížení jistiny úvěru maximálně ve 

http://www.kis-stredocesky.cz/default.asp?ids=4288&ch=611&typ=2&val=4288
http://www.kis-stredocesky.cz/default.asp?ids=4288&ch=611&typ=2&val=4288
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výši 400 000 Kč a zároveň maximálně do výše 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru. U 

začínajících podnikatelů, kteří nejsou zapsáni v evidenci zemědělských podnikatelů déle než 

24 měsíců před podáním žádosti, může činit podpora na snížení jistiny úvěru maximálně 40 % 

z celkové výše poskytnutého úvěru.  

Programy Investiční úvěry a Provozní úvěry jsou určeny pro zpracovatele zemědělských 

produktů, pro podnikatele z řad zpracovatelů dřeva, vlastníky lesa a obce, které se zabývají 

odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva, a též pro 

zemědělské prvovýrobce, kteří však v rámci těchto programů nemohou žádat o podporu v 

režimu de minimis na snížení jistiny úvěru. Podpora určená na snížení jistiny úvěru v režimu 

de minimis může činit maximálně korunový ekvivalent částky 30 000 EUR. U začínajících 

podnikatelů, kteří nepůsobí v dané oblasti podnikání déle než 24 měsíců, může být poskytnuta 

podpora v režimu de minimis až do výše 80 % z celkové výše poskytnutého úvěru, pro ostatní 

žadatelé může tato podpora činit až 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru.    

Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole v rámci všech třech programů 

souhrnně, je 250 žádostí.  

Znění pravidel je k dispozici na internetových stránkách v sekci „Ke stažení“. Žádosti je i nadále 

možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách 

www.pgrlf.cz. Upozorňujeme na možnost formulář vyplnit již před zahájením příjmu žádostí s 

tím, že vyplněný formulář je nutné odeslat po otevření příjmu žádostí. Elektronický příjem 

žádostí je popsán v Příručce pro podání žádosti. V případě úspěšného podání žádosti obdrží 

žadatel potvrzující e-mail, ve kterém bude uvedeno datum podání žádosti a pořadí, v jakém byla 

žádost přijata.  

 PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, a.s. Praha 8 - Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 

186 00, IČ 49241494 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, 

vložce č. 2130  

 Doporučujeme klientům, aby se s novým zněním pokynů řádně seznámili a před podáním žádosti si ověřili, že 

nemají žádn nedoplatky zejména u Státního pozemkového úřadu.  

Pro žadatele jsou k dispozici následující kontakty: infolinka úvěrového a analytického oddělení: 727 946 538               

E-mail:  info@pgrlf.cz IT podpora: helpdesk@pgrlf.cz 

 

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

 

mailto:helpdesk@pgrlf.cz
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MAS Posázaví vyhlásila 2. výzvu k rozdělení 

dotací z IROP 

 

Místní akční skupina (MAS) Posázaví vyhlásila druhou výzvu k předkládání žádostí o dotace 

z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Posázaví – IROP – 

Bezpečná cesta nejen do školy. Je na ni alokováno 16,6 milionu korun. Žádosti o podporu 

budou přijímány od 8. června 2018 od 12:00 do 9. července 2018 do 12:00. 

„Podle prvních informací bude velký zájem o dotace na modernizace, rekonstrukce a výstavbu 

chodníků podél silnic II. a III. tříd a místních komunikací. Své záměry s námi už konzultuje asi 

pět obcí, které jsou prakticky připraveny žádosti podat,“ řekla manažerka MAS Posázaví Marie 

Škvorová. 

O dotace v této výzvě se mohou ucházet obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované 

nebo zakládané obcemi či jejich dobrovolnými svazky. Minimální výše celkových způsobilých 

výdajů na projekt je 500 000 Kč, maximální výše je 5,5 milionu korun, dotace z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj pokryje 95 procent. Projekty budou realizovány do 31. prosince 

2020. 

O podporu se mohou ucházet projekty zaměřené na bezpečnost dopravy, parkovací systémy a 

cyklodopravu. V oblasti zvyšování bezpečnosti dopravy se kromě chodníků jedná například o 

bezbariérové přístupy k zastávkám veřejné hromadné dopravy, záchytná parkoviště, zvukovou 

a jinou signalizaci pro nevidomé nebo přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu 

osobám s omezenou pohyblivostí či orientací. O dotaci se mohou ucházet také samostatné 

projekty na parkovací systémy ve vazbě na projekty bezpečnosti dopravy, jejichž součástí jsou 

zastávky. Oblast cyklodopravy předpokládá výstavbu a modernizaci cyklostezek v podobě 

stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučena 

automobilová doprava, součástí projektu může být i budování doprovodné infrastruktury, 

například stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení a podpořeny mohou 

být cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.  

Potenciální zájemci mohou své záměry konzultovat na semináři, který bude 18. 6. od 14.00 

v zasedací místnosti Posázaví o.p.s. na Masarykově náměstí 1 v Benešově. Další seminář 

se uskuteční tamtéž 25. 6. od 13.00 a bude zaměřen na praktické informace spojené 

s podáním žádosti.  
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Aktuální informace a dokumenty k výzvě jsou zveřejněny na webových stránkách 

http://leader.posazavi.com/cz/Projekty.aspx v sekci CLLD 2014–2020, Programový 

rámec IROP.  

MAS Posázaví rozdělí do roku 2020 z evropských fondů přes 170 milionů korun, příjemci 

zhruba třetiny z nich by měli být vybráni do konce roku 2018. Schválené oblasti podpory na 

roky 2017 a 2018 vycházejí z programových rámců vzešlých ze Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje Posázaví (SCLLD). Tento dokument, který určuje, kudy se bude ubírat další 

rozvoj regionu, schválil řídící orgán, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Jaroslava Tůmová 

Kontakt pro další informace: 

Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637 
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081 
Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com 

Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány 

samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým 

turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu. 

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

MAPujte s námi vzdělávání Posázaví! 

Místem pro výměnu zkušeností i sdílení příkladů dobré praxe je nový facebookový profil 

MAPujeme vzdělávání Posázaví. Je otevřený všem, kterým není lhostejná úroveň vzdělávání 

v regionu. Vznikl jako doprovodná aktivita projektu Místní akční plán vzdělávání (MAP) II, 

který ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Benešov realizuje společnost Posázaví 

o.p.s.  

„Projekt MAP II sám o sobě je pro facebookový profil klíčový. Chceme ale jeho 

prostřednictvím také vyvolat obecnou diskusi, interakci lidí, kteří se zabývají vzděláváním 

v regionu Posázaví,“ řekla manažerka projektu Jana Čechová. Facebookový profil je proto 

stavěn na několika pilířích. Jedním z nich jsou informace o MAPu II, novinkách, finančních 

příležitostech pro projekty, dalšími budou příklady dobré praxe nebo tipy na zajímavé semináře 

a školení. „Plánujeme také zábavu a odlehčení, a to v podobě kvízů, soutěží a zajímavých her,“ 

dodala Jana Čechová. 

Vyzvala pedagogy i všechny zájemce, kterým leží na srdci vzdělávání v regionu, aby se přidali 

a vyjádřili své názory. „Dáváme na facebook své příspěvky za Posázaví a snažíme se je 

koordinovat. Na druhou stranu budeme moc vděční za to, když nám lidé budou posílat své 

příspěvky o tom, jak to například chodí u nich ve škole nebo v jejich pracovních skupinách, 

mailto:tumova@posazavi.com
mailto:zemanova@posazavi.com
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zveřejní své ukázky dobré praxe. Ale nemusí to být jen ze škol, mohou informovat o 

mimoškolních aktivitách, spolcích, neziskovkách, obcích i městech,“ poznamenala Jana 

Čechová. Podněty mohou zájemci posílat na info@posazavi.com nebo jana.cechova@open-

com.cz. 

Cílem MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou 

spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, včetně organizací neformálního 

vzdělávání. Memorandem o spolupráci se k MAP II přihlásilo všech 42 mateřských, základních 

a nově i základních uměleckých škol ORP Benešov. Souhlas s tímto způsobem realizace MAP 

II vyslovilo i město Benešov. 

MAP II navazuje na MAP I, který byl schválen po téměř dvou letech loni v listopadu, a to 

včetně investičních priorit, tedy seznamu veškerých plánovaných projektů školských zařízení 

v ORP Benešov. Zařazení do tohoto seznamu opravňuje projekty ucházet se o dotaci 

z evropských a národních zdrojů. Seznam není uzavřený, potřeby škol v regionu bude MAP II 

průběžně aktualizovat – další aktualizace bude v červnu 2018. 

Vedle analytické části má MAP II také část implementační – projektovou. V rámci ní se počítá 

s realizací několika akcí, které by měly reálně sloužit školám. Z jednání vyplynuly tři hlavní 

oblasti, do nichž je třeba zaměřit pozornost, a to Inovace, Komunikace a Děti a region. 

Klíčovými projekty budou série seminářů na témata, která jsou pro školy důležitá. Tematické 

zaměření seminářů se bude upřesňovat na základě výstupů pracovních skupin a poptávky 

ředitelů a pedagogů škol za předpokladu dodržení souladu se schválenými opatřeními MAP I. 

Projekt počítá i s letními školami pro pedagogy a zábavně edukativními pořady pro mateřské 

školy a základní školy. 

Posázaví o.p.s. animuje potřeby území v  oblasti vzdělávání už dva roky. Připravované projekty 

by proto mohly mít dlouhodobější dopad – MAP II se bude realizovat až do roku 2022, což 

koresponduje také s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví 

(SCLLD) na období 2014–2020. Náklady na realizaci MAP II se odhadují na 13 270 656 korun. 

V polovině února 2018 byla podána žádost o jeho podporu z Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání. MAP II by se mohl začít realizovat v druhé polovině roku 2018.  

Jaroslava Tůmová 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Tisková zpráva k vyhlašování výzev MAS pro 

operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v 

rámci strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje 

V Praze dne 4. června 2018  

Tisková zpráva k termínům registrace Žádostí o dotaci pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v 

rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje v Programu rozvoje venkova na období 2014 - 

2020 pro rok 2018/2019.  

S ohledem na již zveřejněnou tiskovou zprávu ze dne 22. září 2017 chceme připomenout všem místním 

akčním skupinám, že příjem Žádostí o dotaci na RO SZIF v roce 2018 je stanoven v termínu od 1. února 

2018 do 31. srpna 2018. Poté bude probíhat pravidelná technická odstávka systému Státního 

zemědělského intervenčního fondu. Termín registrace Žádostí o dotaci na RO SZIF bude obnoven 1. 

února 2019. Termín zpřístupnění vyhlašování Výzev, tj. podávání Žádosti o potvrzení Výzvy, bude 

upřesněn po aktualizaci Pravidel pro tuto operaci.  

  Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR  

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

 
Na této akci proběhne ochutnávka Středočeské Regionální potraviny 
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Náměstek Pavel Sekáč v Sofii: Je důležité 

mladým zemědělcům nabídnout dostatečnou 

podporu, která nebude svázána zbytečnou 

byrokracií 

 Zatraktivnění zemědělského sektoru pro mladší generaci bylo tématem neformálního setkání 

ministrů zemědělství EU v Sofii. Generační obměnu pokládá většina členských států za jednu 

z priorit v rámci budoucího směřování Společné zemědělské politiky (SZP). Cílem 

reformované SZP by mělo být další zjednodušování podmínek, aby mladí zemědělci nemuseli 

čelit zbytečné administrativě. „Je důležité zajistit, aby mladí zemědělci měli možnost zahájit 

své podnikání skutečně od nuly, nabídnout jim dostatečnou podporu, nesvázanou zbytečnou 

byrokracií. Musíme reagovat na negativní trend vylidňování venkova a podpořit plynulou 

generační obměnu,“ řekl náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč. V současnosti fungující 

opatření pro mladé zemědělce, ať již přímé platby formou zvýhodněné podpory nebo možnosti 

v rámci Programu rozvoje venkova, považuje Ministerstvo zemědělství za přínosné. Přivítalo 

by, pokud by členské státy mohly samy rozhodovat na základě svých specifik a potřeb, jakým 

způsobem podpořit mladé zemědělce. „Za velice důležité považuji i podporu středního a 

vysokého školství, které by mohlo prostřednictvím využití moderních technologií nebo 

demonstračních farem přispět ke zvýšení atraktivnosti zemědělského sektoru,“ uvedl náměstek 

Sekáč.  Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan na jednání představil legislativní 

návrhy budoucí SZP. S ohledem na téma neformálního setkání však nebyl dán prostor pro 

diskuzi. První výměna názorů na úrovni ministrů se tak očekává na řádném zasedání Rady 18. 

června v Lucemburku. Ve své prezentaci komisař Hogan zdůraznil, že nové nastavení poskytne 

členským státům dostatečnou míru flexibility, včetně zohlednění národních specifik. K tématu 

generační obměny uvedl, že bude zachována orientace této politiky k podpoře mladých 

zemědělců. „Považuji za velmi důležité, aby návrh prošel detailní diskuzí na pracovních 

úrovních Rady a Komise tak, aby byly veškeré jeho aspekty podrobně vysvětleny a zohledněny 

potřeby členských států,“ dodal náměstek Sekáč. V rámci dalšího projednávání bude 

Ministerstvo zemědělství prosazovat výhodnější nastavení jednotlivých režimů a nástrojů, jako 

je například zastropování nebo zjednodušení podmínek a dotačních pravidel.  

 Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Budoucí Společná zemědělská politika: 

Ministerstvo zemědělství bude usilovat o 

zrušení navrhovaného povinného 

zastropování 

  

Evropská komise dnes zveřejnila návrh na Společnou zemědělskou politiku (SZP) po roce 

2020, který počítá s větší mírou rozhodovacích pravomocí pro jednotlivé členské státy i s jejich 

větší zodpovědností. Podle českého Ministerstva zemědělství je ale návrh zbytečně 

komplikovaný jak pro administraci, tak pro zemědělce. Čeští zástupci také plánují jednat s 

Komisí a v Radě ministrů o zvýšení rozpočtu na SZP a návrhu zastropování.  Evropská komise 

(EK) navrhuje, aby se v letech 2020-2027 stanovily maximální hranice pro evropské platby 

zemědělským farmám (tzv. zastropování). S tímto návrhem Česká republika nesouhlasí, 

protože rozloha českých zemědělských podniků je v průměru větší než v ostatních členských 

státech EU. Přímé platby přitom tvoří podstatnou část zemědělských příjmů.  „V zájmu snížení 

dopadů na české zemědělství budeme pokračovat v diskuzi s Evropskou komisí a s ostatními 

členskými státy a navrhovat jiné možnosti řešení. Za klíčové považujeme ponechat rozhodnutí 

o zavedení zastropování v kompetenci jednotlivého členského státu,“ řekl ministr zemědělství 

Jiří Milek.  Nově by měla SZP více zohledňovat specifické situace a nastavovat strategie podle 

národních potřeb. Tento přístup poskytne více flexibility a možností národního nastavení, 

přinese i větší odpovědnost, ale bude složitější než stávající model. Nová SZP by dle Evropské 

komise měla být spravedlivější, zelenější, s důrazem na větší využití znalostí a inovací či 

digitalizaci venkova. „Budeme usilovat o navýšení podpory pro citlivé sektory, například 

ovocnářství, zelinářství a některé oblasti živočišné výroby, i o vyjasnění environmentálních 

podpor, které v návrhu Komise nejsou výslovně uvedeny,“ uvedl Milek.   

 Podle názoru zástupců Ministerstva zemědělství nařízení, které předložila EK, přinesou vyšší 

administrativní zátěž. Stále přetrvávají pochybnosti ohledně zjednodušení auditního a 

kontrolního systému. Ministerstvo zemědělství proto bude usilovat o reálné a viditelné 

zjednodušení podmínek.   

 Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství 

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

EVROPSKÝ DEN CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 2018 
 
V sobotu 2. června 2018 se 25 zájemců zúčastnilo paleontologické exkurze do údolí Karáskova 

potoka v lokalitě „Pod trním“ u Týřovic. Zde si mohli, pod vedením Ing. Josefa Jedličky, najít 

vlastního trilobita. Zahájení proběhlo u busty Joachima Barranda ve Skryjích. Celou exkurzí 

nás provázel paleontolog Doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. s velice poutavým výkladem o 

oblasti skryjsko-týřovického kambria. Ukončení se konalo v muzeu Joachima Barranda. 

 

Děkuji za účast a těším se na další setkání v říjnu na Dni stromů. 

 Jiřina Prošková, ředitelka o.p.s. Křivoklátsko 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Den Otevřených Dveří v Rakochmelu 
 

Akce se koná v sobotu 23.6 2018 od 9.00 - 15.00 v areálu spol. RAKOCHMEL s.r.o. 

Kolešovice. 

- Vystavena bude moderní zemědělská technika 

- Výstava historické techniky 

- Ochutnávka Středočeské regionální potraviny 

- Koncert kapely ZUŠ Rakovník - The Smallpeople  

- Občerstvení zajištěno 

Všichni jsou srdečně zváni! 

 

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

 

https://www.facebook.com/Rakochmel/?ref=nf&hc_ref=ARQKwE5k1Z3W7IFZdkkkZL12OzpgRkFzDaJUlO2e5ZKMbI90-0N8BJziIu-wbN81HtY
https://www.facebook.com/events/224437368344261/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22117%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sucho a kroky, které proti němu dělá 

Ministerstvo zemědělství 

 Ministerstvo zemědělství využívá soubor opatření proti negativním následkům počasí. 

Občasné deště a bouřky v minulých dnech sice zlepšily situaci, přesto panuje sucho. Vláhový 

deficit v půdě, nízké průtoky i hladiny spodních vod jsou patrné na téměř celém území České 

republiky. Obdobný stav platí i pro další země střední Evropy. Zatím je předčasné odhadovat, 

jaká bude letos úroda, protože to závisí na dalším vývoji počasí.  Soubor programů MZe, 

které mají omezovat následky sucha a nedostatku vody je připravený do tří etap mezi lety 

2016-2033. Na první etapu půjde ze státního rozpočtu přibližně 14 miliard korun, investoři se 

budou podílet z vlastních prostředků 3,7 miliardy korun.   

 Proti suchu na polích Výstavbu závlah (program Podpora konkurenceschopnosti 

agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa), které pomohou zelinářům zavlažovat 

plodiny v době sucha, podpoří Ministerstvo zemědělství do roku 2022 částkou 1 miliarda korun. 

V letošním roce se program rozběhl a jsou připraveny projekty v objemu přibližně 180 milionů 

korun. Směřují také na výstavbu jednoúčelových nádrží k zavlažování, včetně možnosti 

zachytávat dešťovou vodu z velkých pevných ploch, zejména střech. Nově program zahrnuje i 

podporu na kapkovou závlahu pro zelináře, což v minulosti neobsahoval.  Od roku 2016 bylo 

dotačně podpořeno například pořízení 95 pásových zavlažovačů, 5 závlahových nádrží, 3 

mobilních čerpadel a kapkové závlahy na 231 hektarech.  

 Z programu Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích 

a ve školkách mohou pěstitelé získat 72 000 korun na hektar vybudované kapkové závlahy. Za 

poslední tři roky bylo pěstitelům vyplaceno celkem 65 milionů.  

 Kapková závlaha zajišťuje stabilní produkci a zvyšuje její kvalitu při minimální spotřebě vody, 

která vytéká po kapkách přímo ke kořenům rostlin. Zemědělec tím uspoří významný objem 

vody ve srovnání se závlahou postřikem. Za poslední tři roky postavili díky podpoře pěstitelé 

kapkové závlahy na 1000 hektarech zemědělské půdy.  

 Mimo soubor programů omezujících následky sucha může MZe otevřít Rámcový program 

řešení rizik a krizí v zemědělství. V roce 2015 tak kompenzovalo zemědělcům úrodu poničenou 

suchem a vyplatilo na 3 580 žádostí přibližně 1,2 miliardy korun. Nejčastěji zemědělci žádali 

náhradu za poškozené porosty krmných plodin pro hospodářská zvířata. Kompenzace za sucho 

v roce 2017 budou vyplaceny hlavně na nejvíce poškozené obiloviny, olejniny, cukrovou řepu, 
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kukuřici, trvalé travní porosty a brambory. Odškodnění dostanou pěstitelé, pokud sucho zničí 

více než 30 % jejich průměrné roční produkce vyjádřené v tržbách. Vláda už schválila uvolnění 

2 miliard korun na náhradu škod.   

Zdroj: MZe 

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

Ministr zemědělství: Včelařství je důležitý 

profesní obor a sdružování včelařů ve spolky 

u nás má historické kořeny 

  

Významu včel a dalších opylovačů pro udržitelné zemědělství a zajišťování potravin je 

věnovaná mezinárodní ministerská konference, která se ode dneška do neděle koná v Brdu při 

Kranju ve Slovinsku. Zúčastní se jí také ministr zemědělství Jiří Milek. S resortními kolegy tam 

také za Českou republiku podepíše společnou deklaraci.  „Včelařství je důležitým profesním 

oborem a sdružování včelařů ve včelařské spolky má v naší republice historické kořeny. Tato 

spolková činnost je často spojena s ekonomickým a společenským rozvojem venkova či 

regionu. Podle posledních čísel je v České republice přes 64 tisíc včelařů s více než 673 tisíci 

včelstvy. Finanční podpora včelařů ze strany Evropské unie a národních dotací napomáhá 

zkvalitnit a udržet chovy včel u nás na dostatečné úrovni,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek. 

Mezinárodní konference se koná u příležitosti prvního Světového dne včel (20. 5.) v Žirovnici 

ve Slovinsku. Akce zahrnuje setkání včelařů, mezinárodní konferenci o včelách, exkurze a 

včelařský veletrh. Oslavám předchází dnes a zítra Mezinárodní ministerská konference k 

významu včel a ostatních opylovačů v Brdu při Kranju.  Iniciativa Slovinska navazuje na 

aktivitu České republiky z roku 2012, kdy 20. květen vyhlásila v Senátu Mezinárodním dnem 

včel a včelařů. Autorem memoranda, v němž se toto datum stanovilo, je Václav Švamberk, 

tehdejší předseda Českého svazu včelařů, z. s. Slovinsko má největší počet včelařů na obyvatele 

na světě, zároveň včely právně chrání, stejně jako ČR.  

  

Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SZIF na festivalu WINE PRAGUE 

   

Praha 18. května 2018 – Milovníci vín si jistě nenechali ujít Mezinárodní veletrh vína Wine 

Prague, který se konal ve dnech 21. až 23. května v Praze. Státní zemědělský intervenční fond 

(SZIF) se akce účastnil už vloni. Na víno jsou sice experti jiní, ale SZIF zase umí poradit s 

dotacemi pro vinaře. A že je k vínu zapotřebí občas něco zakousnout nebo se osvěžit jiným 

nápojem, určitě není pochyb. Od toho tu byli výrobci ocenění Regionální potravinou.  

 Veletrh Wine Prague se konal už po čtvrté. Loňského ročníku se zúčastnilo 337 vystavovatelů 

z ČR i ze zahraničí. Přestože návštěvníci přišli především kvůli vínu, pozornosti neušly ani 

speciality oceněné Regionální potravinou. SZIF byl v roce 2017 na akci nováčkem, snažil se 

propojit prezentaci vín s gastronomií a představit zároveň výrobce kvalitních potravin.  

Regionální potravina je značka, kterou už devátým rokem získávají v krajských soutěžích 

nejlepší potraviny od malých a středních regionálních výrobců. Soutěž je projektem 

Ministerstva zemědělství ČR, správcem značky je SZIF. Kdo se zastavil v expozici Regionální 

potravina, mohl ochutnat například výborný osvěžující nealkoholický míchaný drink, k vínu 

zakousnout klobásu či paštiku nebo si dát sladkou „tečku“.  

  

Gabriela Jeníčková, editace původního článku od tiskové mluvčí SZIF 

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

SZIF přijímá žádosti na sucho 

 Praha 15. června 2018 – V pondělí 18. června začíná Státní zemědělský intervenční fond 

(SZIF), který administruje zemědělské dotace, přijímat žádosti na mimořádný dotační program 

týkající se zmírnění škod způsobených suchem. Cílem této podpory je částečná kompenzace za 

následky sucha v loňském roce. Nárok na odškodnění mají pěstitelé tržních a krmných plodin. 

Mezi žadatele budou rozděleny 2 miliardy korun.  

 Na rozmary přírody jsou připraveny Národní dotace, které jsou plně hrazeny ze státního 

rozpočtu. Zaměřují se mimo jiné také na pomoc při mimořádných událostech, kdy se 

zemědělcům kompenzují dopady např. povodní, sucha nebo mrazu. Příjem žádostí na sucho v 

roce 2017 probíhá od 18. do 29. června. Paradoxně startuje v době, kdy celou republiku zasáhly 

přívalové deště.   

 Nárok na odškodnění mají pěstitelé, kterým se v důsledku loňského sucha snížila produkce 

plodin o více než 30 procent v porovnání s průměrem posledních tří let. Kompenzace jsou 

zaměřeny na nejvíce poškozené plodiny, jejichž minimální výměra je 1 ha. Z tržních plodin 

(program S.1.1.) se jedná o pšenici ozimou i jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, kukuřici na 

zrno, oves, žito, triticale, řepku, slunečnici, mák, cukrovou řepu a brambory. Z krmných plodin 

(program S.1.2.) se dotace vztahuje na kukuřici (kromě kukuřice na zrno) a trvalé travní porosty 

ve vazbě na chov hospodářských zvířat.   

 Pro žadatele jsou připraveny 2 miliardy korun. Pro stanovení sazeb na kompenzaci pěstitelům 

za škody způsobené suchem je vymezeno dvousazbové odškodnění:   
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 a) při poškození plodin v rozsahu větším než 30 %, max. však 50 % – sazba ve výši do 10 % 

normativních nákladů,  b) při poškození v rozsahu větším než 50 % – sazba ve výši do 20 % 

normativních nákladů.   

 Žádosti přijímá SZIF prostřednictvím svých 65 okresních pracovišť – Oddělení příjmu žádostí 

a LPIS (OPŽL), jejichž seznam je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz v 

kontaktech. Pro žadatele o dotace připravilo Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se SZIF 

návodný manuál v podobě metodického pokynu a tabulky s možností výpočtu dotace, které 

mohou být využity při podání vlastní žádosti. Tento pokyn a tabulky jsou k dispozici rovněž na 

webových stránkách SZIF, v sekci Národní dotace, Řešení rizik a krizí v zemědělství, v části 

Ke stažení / Sucho 2017.  

 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 

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

SZIF přijal přes 30 tisíc Jednotných žádostí 

 Praha 13. června 2018 – 11. červen definitivně ukončil příjem letošních Jednotných žádostí, 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přináší shrnutí. Univerzální formulář Jednotná 

žádost umožňuje českým zemědělcům získat dotaci na jejich hospodaření. Celkem bylo letos 

podáno přes 30 tisíc žádostí, na které by mělo být vyplaceno přibližně 32 miliard korun.  

 Řádný příjem Jednotných žádostí 2018 probíhal od 9. dubna do 15. května. Kdo však termín 

nestihl, měl ještě šanci na pozdní podání do 11. června. V tomto případě však už žadatel musí 

počítat se sankci ve výši 1 % za každý pracovní den.   

 Z aktivit SZIF zaujímají platby, o které se žádá prostřednictvím Jednotné žádosti, největší podíl 

v objemu vyplácených finančních prostředků. Na letošní Jednotné žádosti je připraveno zhruba 

32 miliard korun, ale celková částka se bude odvíjet podle kurzu české koruny k euru k 30. září 

2018. SZIF přijal celkem 30 240 žádostí.   

 Portál farmáře u našich zemědělců „zdomácněl“. Téměř všechny žádosti byly podány 

prostřednictvím tohoto nástroje, z toho 19 procent žadatelů si s formulářem poradilo samo, 81 

procent ho vyplnilo za pomoci zaměstnanců SZIF z okresních pracovišť - Oddělení příjmu 

žádostí a LPIS. Ostatní způsoby podání (datovou schránkou, poštou nebo osobním doručením) 

jsou už téměř na ústupu. Nejvíce žádostí přijalo okresní pracoviště v Praze, ve Frýdku-Místku 

a ve Vsetíně.  

 Příjem žádostí je ukončen, startuje jejich administrace. Předpokládaný harmonogram výplat 

jednotlivých podpor Jednotné žádosti 2018 bude zveřejněn na webových stránkách 

www.szif.cz na přelomu června a července. Očekáváme však, že bude probíhat obdobně jako 

u loňských žádostí, tzn., že první se budou vyplácet dotace na SAPS, rozhodnutí by se měla 

vydávat od listopadu. Posledním dotačním titulem, který přijde v rámci Jednotné žádosti 2018 

na řadu, pak bude podpora na Dobré životní podmínky zvířat.  

 Sazby přímých plateb a Přechodných vnitrostátních podpor budou zveřejněny do 30. listopadu 

2018, žadatelům budou k dispozici na www.szif.cz v sekci Jednotná žádost. Sazby dotací 



19 
 

neprojektových opatření Programu rozvoje venkova jsou uvedeny v příručce pro žadatele u 

Jednotné žádosti.   

 Protože je pro nás zpětná vazba důležitá, připravili jsme pro žadatele krátký dotazník, který 

nám pomůže zmapovat, kde bychom mohli služby v souvislosti s příjmem Jednotné žádosti 

zlepšit. Děkujeme žadatelům, kteří si najdou chvilku času na vyplnění. Dotazník je k dispozici 

zde (na webových stránkách www.szif.cz, hlavní menu – Zpravodajství a dále v sekci 

Dotazníková šetření).  

 Věříme, že průběh administrace a samotné výplaty letošních žádostí budou probíhat stejně 

dobře jako u Jednotné žádosti 2017.  

 Vladimíra Nováková tisková mluvčí SZIF 

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

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