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Semináře pořádané ve
Středočeském kraji
 5.2.2020 Rakovník: Zlepšení hospodářské výkonnosti farem s
využitím nástrojů reformované zemědělské politiky EU 2020+
(pozvánka zde: https://www.kis-stredocesky.cz/)

 11.2.2020 Poděbrady: Hospodaření se živinami, péče o
půdní úrodnost a ochrana prostředí, zejména vody před
znečištěním (pozvánka zde: https://www.kisstredocesky.cz/attachments/11.2.-seminář-Poděbrady.pdf)

 11.2.2020 Ruzyňský den vyživy rostlin a agrotechniky

(pozvánka zde: https://www.kis-stredocesky.cz/attachments/11.2.20-RD.pdf)

 13.2.2020 Praha Hotel Olšanka: Novela, která značně mění
praxi povinného poskytování informací, vstoupila v účinnost
(pozvánka zde: https://www.seminaria.cz/akce/infozakon-a-jeho-novela-od1-1-2020-19/?campaign=6320&utm_source=dm&utm_medium=email&utm_content=akce&utm_campai
gn=63-20)

 18.2.2020 Příbram: Účetní a daňová závěrka za rok 2019 a
změny pro rok 2020 (pozvánka zde https://www.kisstredocesky.cz/attachments/pozvanka-na-seminář-s-Ing.-Holečkem.pdf)

 19.2.2020 Kutná Hora: Přiznání k uplatnění nároku na
vrácení spotřební daně dle § 57 - zelená nafta - od
zdaňovacího období leden 2019 (Pozvánka zde: https://www.kisstredocesky.cz/attachments/Kutná-Hora-pozvánka-Zelená-nafta.pdf)

 19.2.2020 Ostředek: Zvýšení kvalifikace a úrovně znalostí
zemědělců týkající se čerpání dotací, přípravy na kontroly
a využívání informačních zdrojů v provozní praxi (pozvánka
zde https://www.kis-stredocesky.cz/attachments/19.2.2020-SmrčekOstředek.pdf)

 4.3.2020 Příbram: Přiznání k uplatnění nároku na vrácení
spotřební daně dle § 57 - zelená nafta - od zdaňovacího
období leden 2019 (pozvánka zde https://www.kisstredocesky.cz/attachments/Pozvánka-seminář-9.F.e.-4.3.2020.pdf

Všechny pozvánky na www.kis-stredocesky.cz

Výzva k podávání projektů
na činnost Demonstračních
farem v roce 2020 v rámci
projektu 9.F.m.
Ministerstvo zemědělství (MZe) v souladu se Strategií rezortu
Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do
roku 2030 připravilo dotační program na pomoc
zemědělským subjektům formou názorných praktických
ukázek
ucelených
postupů
udržitelných
způsobů
hospodaření.
V roce 2020 bude program zaměřen na oblast péče
o půdu, kdy bude podporována prezentace postupů a
technologií snižujících vodní a větrnou erozi, nadměrné
utužování půdy, postupů přispívajících k zadržování vody
v krajině nebo prezentujících mitigační a adaptační
opatření ve vztahu ke změně klimatu. Tyto postupy příznivé
pro půdu budou demonstrovány i v systému integrované
ochrany rostlin (IOR) a ekologického zemědělství (EZ) se
zaměřením na šetrné postupy na orné půdě.
Snaha MZe o trvalou podporu udržitelného využívání
přírodních zdrojů je investicí, která může nabídnout
střednědobé i dlouhodobé ekonomické výhody v podobě
diverzifikované
inovativnější
produkce
a
dalších
poskytovaných služeb s pozitivním environmentálním
dopadem spolu s vytvořením dalších pracovních příležitostí
a růstem celkové kvality života na venkově.
 Více na
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodnidotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/vyzva-kpodavani-projektu-na-cinnost-2.html
Zdroj: MZe, 14.1.2020

Společnost PGRLF vyhlašuje
termín 10. kola příjmu žádostí
v rámci programu Investiční
úvěry Zemědělec
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje již 10.
kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec.
Toto kolo bude otevřeno dne 5. února 2020 v 9:00.
Tento program je určen zemědělským prvovýrobcům, kteří jsou
zároveň malými a středními podniky. Úvěr může být poskytnut ve
výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. V rámci programu je možné
poskytnout podporu na snížení jistiny úvěru maximálně ve 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.
„Rádi bychom informovali naše klienty, že společnost PGRLF bude
otevírat 10. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry
Zemědělec. Rovněž bychom rádi upozornili, že v rámci tohoto
daného kola příjmu žádostí je nastaven limit 250 žádostí,“ řekl
předseda představenstva PGRLF, Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír
Eck.
Společnost PGLRF rovněž připomíná, že podáni žádosti je nově
rozděleno do dvou částí: podání žádosti a doplnění žádosti. Po
podání/zaregistrování žádosti bude mít klient 48 hodin pro
doplnění zbývající části formuláře žádosti. Upozorňujeme na
možnost připravit si formulář již před zahájením příjmu žádostí.
Příjem žádostí je popsán v Příručce pro podání žádosti. V případě
úspěšného podání žádosti obdrží žadatel potvrzovací e-mail, ve
kterém bude uvedeno datum podání žádosti, dále pořadí, v
jakém byla žádost přijata a také odkaz na doplnění žádosti.
Přesné znění pravidel naleznou klienti na internetových stránkách
v sekci Ke stažení, přičemž samotnou žádost je možné podávat
pouze elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře na
stránkách www.pgrlf.cz.
V případě zájmu jsou pro žadatele k dispozici následující kontakty:
Infolinka úvěrového a analytického oddělení: 727 946 538
e-mail: info@pgrlf.cz

IT podpora: helpdesk@pgrlf.cz

Zdroj: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF)

Směnný kurz pro rok 2020, kterým
se budou přepočítávat sazby
dotací v rámci některých opatření
Programu rozvoje venkova.
Směnným kurzem pro výpočet sazeb u dotací, na které byla podána žádost o
dotaci v roce 2020, platí směnný kurz 25,408 CZK/EUR. Jmenovitě se tímto
kurzem budou přepočítávat sazby pro následující opatření: M08 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,
ve
znění
pozdějších
předpisů,M10
Agroenvironmentálně-klimatické opatření podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o
podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o
změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení
vlády
č.
330/2019
Sb.,
o
podmínkách
provádění
navazujících
agroenvironmentálně-klimatických opatření,M11 Ekologické zemědělství podle
nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 331/2019
Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství,
M12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě podle
nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech
Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, M13 Platby pro
oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními podle nařízení vlády č.
43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti
s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a podle nařízení vlády o
podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s
přírodními omezeními, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č.
44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované
oblasti s přírodními omezeními, ve znění pozdějších předpisů, M14 Dobré životní
podmínky zvířat podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování
dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
a M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů podle
nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci
opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o
změně některých souvisejících nařízení vlády.
Směnným kurzem ve výši 25,411 CZK/EUR, budou přepočteny dotace pro
závazky uzavřené v programovém období 2007 – 2013, na které byla podána
žádost o dotaci v roce 2020. Jmenovitě se tímto kurzem budou přepočítávat
sazby pro následující opatření a podopatření:
II.2.1.1. První zalesnění zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o
stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy,
ve znění pozdějších předpisů,
II.2.2.1. Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího
produkčního cyklu podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek
pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v
rámci opatření Natura 2000 v lesích ve znění pozdějších předpisů a
II.2.3.1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů podle nařízení vlády č.
53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnickoenvironmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů.
Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Informace pro žadatele
AEKO a EZ
Změny v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření
a v opatření Ekologické zemědělství. Dne 1. ledna 2020
nabyla účinnosti nařízení vlády č. 332/2019 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách
provádění opatření ekologické zemědělství, nařízení vlády
č. 351/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015
Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálněklimatických opatření.
Tato nařízení vlády v souvislosti s koncem programového
období 2014-2020 uzavírají příjem nových žádostí o zařazení
do nového pětiletého závazku v Agroenvironmentálněklimatických opatřeních (AEKO) a v opatření Ekologické
zemědělství (EZ). Výjimkou jsou AEKO podopatření
zatravňování orné půdy a podopatření zatravňování drah
soustředěného odtoku, u kterých bude možné uzavřít nový
pětiletý závazek i v roce 2020.
Ke stejnému datu dále nabyla účinnosti nařízení vlády č.
330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících
agroenvironmentálně-klimatických opatřeních, nařízení
vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění
navazujícího opatření ekologické zemědělství. Jedná se o
nařízení vlády, která umožňují uzavírat zkrácené navazující
závazky v opatřeních AEKO a v EZ v délce trvání dvou let.
Podmínky pro poskytnutí dotace těchto zkrácených
navazujících závazků přímo navazují na podmínky u
standardních pětiletých závazků podle nařízení vlády č.
75/2015 Sb. a nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Zkrácený
navazující závazek lze uzavřít pouze na dílu půdního bloku,
který byl k 31. 12. 2019 zařazen ve standardním pětiletém
závazku.
 Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Informace o výzvě k předkládání
návrhů pro programy 2020 –
propagační opatření
Komise poskytne finanční prostředky ve výši 200,9 milionů EUR na propagaci
zemědělských produktů EU na celém světě. Evropská komise zveřejnila výzvy k
předkládání návrhů pro programy na podporu zemědělských produktů po v rámci
a ve třetích zemích. Celkem je na spolufinancování programů propagující
zemědělské a potravinářské produkty k dispozici 200,9 mil. EUR.
Na podporu exportu zemědělských a potravinářských produktů původem z EU do
třetích zemí je vyčleněno 118,4 mil. EUR. Preferovány jsou zejména trhy, u nichž
existuje velký potenciál pro zvýšení vývozu, jako je Jižní Korea, Japonsko, Mexiko,
Spojené státy americké a Čína.
Programy by měly být zaměřeny na informování spotřebitelů v EU
různých systémech a značkách EU v oblasti kvality potravin, jako
označení původu (CHOP), chráněné zeměpisné označení (CHZO)
tradiční specialita (ZTS), jakož i produkty ekologického zemědělství.
propagovat vysoké bezpečnostní a kvalitativní standardy produktů
jejich bohatou rozmanitost.

i ve světě o
je chráněné
a zaručená
Mohou také
z EU, jakož i

V rámci EU je rozpočet ve výši 8 mil. EUR určen na propagaci čerstvého ovoce a
zeleniny se zaměřením na zvýšení jejich konzumace v souvislosti s vyváženým a
zdravým stravováním.
Kdo může žádat o podporu na propagaci? Způsobilá k podání žádosti o
financování propagačního programu v rámci výzvy k předkládání návrhů je široká
škála organizací, např. obchodní organizace, organizace producentů a
zemědělsko-potravinářské subjekty odpovědné za propagační činnosti. Tzv.
„jednoduché“ programy mohou být předloženy jednou nebo více organizacemi ze
stejné země EU; složené programy mohou být předloženy alespoň dvěma
navrhujícími organizacemi z alespoň dvou členských států nebo jednou či několika
evropskými organizacemi. Propagační kampaně obvykle probíhají jeden až tři roky.
Jak o podporu požádat? Návrhy jsou předkládány přímo agentuře CHAFEA
prostřednictvím
elektronického
systému:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/home
Termín
pro
předložení
návrhu
propagačních programů byl stanoven na 15. 4. 2020 do 17:00 hodin
(středoevropského času). Komise přijaté návrhy posoudí a v říjnu budou známi
úspěšní žadatelé.
Informační den k propagačním opatřením V souvislosti s uveřejněním výzev
organizuje Evropská komise dne 30. ledna 2020 informační den k propagačním
opatřením. Akce bude zaměřena na seznámení potenciálních žadatelů s
legislativou, praktickými tipy k předložení žádostí a prezentaci úspěšných
realizovaných
programů.
Kompletní
agenda
je
k
dispozici
zde
https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/infoday-2020_en.pdf Zájemci
se mohou registrovat zde https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/news/registrationsopen-info-daycalls-proposals-2020 a to do 26. ledna 2020.
Kontaktní údaje:
propagace.eu@szif.cz
Ing. Michal Barbuš
vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření,
cukru a propagace v. r.

Výměna zkušeností úspěšného
hospodaření na farmách Cyklus seminářů Management
podniku od A do Z
Sborník je jedním z výstupů cyklu seminářů Management
podniku od A do Z na téma Výměna zkušeností
úspěšného hospodaření na farmách. Obsahuje souhrn
pracovních listů a výstupy z průběhu 6 seminářů.
Semináře byly organizovány ve třech krajích –
Jihomoravském, Moravskoslezském a v Kraji Vysočina.
Celkem semináře navštívilo 90 účastníků.
 Sborník pracovních listů zde:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/
cs/dokumenty_ke_stazeni/RO/500/1555582372916/158
0224052190.pdf
Zdroj: SZIF

KIS má nové webové stránky
Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s.
má nové a modernější webové stránky. Zde najdete
aktuální
informace
o
seminářích,
zemědělství,
potravinářství, Regionální potravina.
Adresa zůstává stejná: www.kis-stredocesky.cz

Pravidla pro vepřové hody a
zabijačky
Vzhledem tomu, že přichází doba masopustu a s ním také
zabijačky a vepřové hody, považuje Státní veterinární
správa (SVS) za vhodné připomenut některá pravidla, která
se k zabijačkám, ale také ke správnému uvádění masa
a masných výrobků na trh, vážou.
Především je nutné upozornit na to, že pořádání tak zvané
veřejné zabíjačky jako atrakce, je podle veterinárního
zákona a zákona na ochranu zvířat proti týrání
nepřípustné.
Rovněž
pořádání
vepřových
hodů
v restauracích s vystavením jatečně opracovaného těla
prasete před provozovnou (restaurací) odporuje zákonu.
Vystavení jatečně upraveného těla poraženého zvířete
mimo provozovnu nelze chápat jako zpracování masa
v rámci potravinářského provozu. Maso a výrobky z tohoto
zvířete nelze uvést na trh, jelikož zpracování neprobíhá
v potravinářském provozu (např. v restauraci). Taková
surovina není chráněna před kontaminací z vnějšího
prostředí a existuje zde nebezpečí ohrožení zdraví
spotřebitelů. Surovinu po jejím vystavení mimo restauraci již
nelze zpracovat v provozovně potravinářského podniku
a výrobky z ní musí být zlikvidovány v asanačním podniku.
SVS také připomíná, že samotné porážení prasat lze
provádět pouze na schválených jatkách nebo v rámci
domácí porážky. Domácí porážka může být provedena
pouze v domácnosti chovatele, produkty jsou pak pro
spotřebu osoby tvořící domácnost chovatele nebo pro
tzv. osoby blízké.
Zdroj: Státní veterinární správa

TECHAGRO
31.3. - 4.4. 2020
Mezinárodní veletrh
zemědělské techniky
Za dobu více než dvacetiletého úspěšného trvání nesou
veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA známku
prestižní akce s vysokým odborným kreditem, která
představuje jednu z předních událostí svého druhu v
Evropě.
TECHAGRO patří mezi tři největší zemědělské veletrhy
v Evropě. V roce 2020 bude tento veletrh zaměřen na
rostlinnou výrobu, počítá se se specializovanými halami.
Každý ročník veletrhu TECHAGRO je prezentací trendů
v zemědělství - digitálních technologií, precizního
zemědělství,
chytrého
zemědělství
nebo
využití
navigačních systémů.
 Podtitul: Mezinárodní veletrh zemědělské techniky
 Termín konání: 31.3. - 4.4. 2020
 Místo konání: Výstaviště Brno
 Pořadatel: Veletrhy Brno
 Přihláška: On-line přihláška na veletrh
 Vstupenka: Registrovat se / Koupit vstupenku eTicket
 Katalog vystavovatelů: Otevřít i-Katalog
vystavovatelů a jejich produktů

Zdroj: https://www.bvv.cz/techagro/

Videa o zemědělství
 Mýty a pověry o zemědělství I. díl - Význam
zemědělství:
íhttps://www.youtube.com/watch?v=aoYHZroz9Yw
 Mýty a pověry o zemědělství II. díl - Komplexní
zemědělství:
https://www.youtube.com/watch?v=jPRqZwr1ipI
 Chov skotu: film o chovu dojného a masného skotu.:
https://www.youtube.com/watch?v=swlcKPtvdfw
 Chov prasat: vzdělávací film o chovu prasat:
https://www.youtube.com/watch?v=cZPfkUiuBB4
 Okopaniny: film na téma: Pěstování okopanin
(brambory a cukrová řepa), technika a zpracování,
konečné produkty
https://www.youtube.com/watch?v=BdL4wlPWqhg
 Olejniny a obiloviny: naučný film o zemědělství na
téma Obiloviny a olejniny.
https://www.youtube.com/watch?v=0EdFmECqCNw

V únorovém magazínu vám představíme seriál o
potravinách „Potraviny z domoviny“
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