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Vyrovnání příjmové disparity zemědělců v důsledku omezení hospodaření
Posílit orientaci zemědělců generovat příjem z trhu a současně zvýšit jejich schopnost odolávat
rizikům
Posílit společensky účinnější tvorbu příjmů mezi podniky různých velikostí a výrobního zaměření
Posílit dlouhodobě udržitelné řízení rizik s ohledem na možný rozsah a dopad tržních a
klimatických rizik

Zvyšovat účinnost výrobních faktorů
Posílit diverzitu zemědělské produkce
Zvýšit efektivitu agrárního zpracovatelského průmyslu
Posílit zavádění inovací v zemědělství a potravinářství a spoluprací s výzkumem a vývojem
Zajistit ekonomickou udržitelnost a životaschopnost lesního hospodářství
Zajistit investiční rozvoj oborů souvisejících s lesním hospodářstvím
Doplnit chybějící infrastrukturu lesních podniků
Stabilizace stavu včelstev včetně produkce medu a včelích produktů

NAVRŽENO TÉMĚŘ 100
INTERVENCÍ
Stimulovat organizace producentů vyvažující tržní sílu navazujících článků
Posílit vytvoření a rozvoj KDŘ a zlepšit postavení zemědělců a výrobců potravin
Posílit zapojení zemědělských výrobců a výrobců potravin do režimů jakosti

Zvýšit odolnost zemědělství ke klimatické změně
Snížit emise GHG a amoniaku ze zemědělství
Využít dostupný potenciál biomasy k efektivní výrobě energií z OZE
Zajistit vhodnou obnovu lesních porostů s ohledem na změnu klimatu
Zlepšit vodoochranné funkce lesních porostů
Zabezpečit a zlepšit poutání a ukládání uhlíku do půdy

Ochrana a zlepšování kvality zemědělské půdy
Zvýšit zadržení vody v krajině a zlepšit jakost podzemní a povrchové vody

Zvýšit pestrost a ekologickou stabilitu zemědělské krajiny
Zlepšit stav populací druhů ovlivněných hospodařením na zemědělské půdě
Posílit biologickou a genovou rozmanitost lesního ekosystému
Neproduktivní investice v lesích

Získávání mladých zemědělců

Zvýšení a stabilizace podnikatelských aktivit na venkově s ohledem na udržitelný rozvoj venkovského
prostředí
Zlepšit úroveň vybavenosti venkova
Rozvoj vysokorychlostního širokopásmového internetu ve venkovských oblastech
Podpořit aktivity CLLD/Posílení místního rozvoje přístupem zdola nahoru

Zlepšení dobrých životních podmínek hospodářských zvířat
Snížení rizik plynoucí z reziduí pesticidů v povrchové, podzemní a pitné
vodě
Snížení rizik plynoucí z rezistence k antimikrobikům a jejich reziduí u zvířat

Zvýšit úroveň znalostí v zemědělství, potravinářství a LH a spolupráce v AKIS

TYPY PODPOR OD ROKU 2023
PŘÍMÉ PLATBY
•

Základní podpora a redistributivní podpora + podpora vázaná na produkci + ekoschémata
+ mladý zemědělec + malý zemědělec

SEKTOROVÉ INTERVENCE (ovoce/zelenina, víno, včelařství, brambory, nosnice, okrasné
rostliny)
ROZVOJ VENKOVA

•

závazky v oblasti životního prostředí a klimatu a další závazky hospodaření (AEKO, DŽPZ,
EZ)

•

přírodní omezení nebo jiná znevýhodnění specifická pro určité oblasti (ANC)

•

znevýhodnění specifická pro určité oblasti vyplývající z určitých závazných požadavků
(Natura2000)

•

investice a včetně inovací a EIP

•

zahájení činnosti mladého zemědělce

•

pozemkové úpravy

•

výměna znalostí a informací (vzdělávání, poradenský systém)

•

LEADER

PŘÍPRAVA A PROJEDNÁVÁNÍ SP SZP
Do diskuse zapojeny nevládní organizace, akademická sféra, zástupci Evropského
parlamentu, Evropské komise, Parlamentu ČR a další – diskuse v rámci pracovních
skupin
Stav projednávání :
Meziresortní připomínkové řízení (říjen 2021)
Neformální konzultace s EK (do konce 2021)
III. fáze ex ante hodnocení a SEA (prosinec 2021)
Oficiální předložení EK 28. 1. 2022
Vyjádření EK k návrhu do konce dubna 2022
Následuje: vypořádání připomínek – aktualizace Strategického plánu – aktualizace SEA a její
projednání – opakování meziresortu – předložení vládě ČR – opětovné předložení EK

Konečné schválení do 31. 12. 2022 nejpozději (předpoklad říjen 2022)

PŘÍMÉ PLATBY
základní platba

= SAPS

redistributivní plaba

NOVÁ PLATBA

platba vázaná na produkci

= VCS

ekoplatba

NADSTAVBA GREENINGU

platba pro mladé zemědělce

POKRAČUJE

platba pro malé zemědělce

NOVÁ PLATBA

ZÁKLADNÍ PLATBA
obhospodařování, alespoň1 ha v LPIS, dodržování podmíněnosti
aktivní zemědělec
zemědělský podnikatel
evidence půdy v LPIS nebo evidence zvířat v ÚE
odpočet plochy bez PDÚ
pravděpodobně příjmové kritérium
plánovaná sazba – cca 1 812 Kč / ha
SAZBY
v přímých platbách předběžné
výpočet probíhá každoročně na podzim
odvíjí se od deklarovaných hektarů
přepočet aktuálním kurzem
Strategický plán stanovuje odchylky od plánované sazby

REDISTRIBUTIVNÍ PLATBA
nová platba, platba „na první hektary“
navazuje na základní platbu
nárok na max. 150 ha
celkově vyčleněno 23 % obálky přímých plateb
kontroly žádostí
plánovaná sazba – cca 3 850 Kč / ha

PLATBA PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE
dva režimy
„dočerpání“ pětileté platby pro aktuální žadatele

nové podmínky
žadatel do 40 let se zemědělskou kvalifikací ( již k žádosti)
zápis do EZP max. 24 předtím

možnost také pro právnické osoby – nároky na mladé zemědělce jako v
případě fyzické osoby
100 % vlastník i statutární zástupce

nárok na max. 90 ha, max. 5 let
plánovaná sazba
cca 1 750 Kč / ha - 3 500 Kč / ha

PLATBA VÁZANÁ NA PRODUKCI
pokračování podmínek
drobné úpravy:

u bílkovinných plodin směsi s travou
doplnění některých druhů ovoce, zeleniny
kontrolní období pro masná telata alespoň 1 měsíc

původ matky masného telete (podíl krve masného plemene)
kontrola produkce u některých zeleninových druhů
sazby v obdobné úrovni jako aktuální
legislativou vyloučena platba na konzumní brambory

PLATBA PRO MALÉ ZEMĚDĚLCE
nahrazuje všechny přímé platby
nastavena jako alternativa k:
základní platbě
redistributivní platbě
celofaremní ekoplatbě
plánovaná sazba – cca 7 825 Kč / ha
max. 1250 €
pro subjekty do 4 ha (není podmínka)
dobrovolná volba
výhody:
pouze jedna žádost, jednodušší administrativa
jednodušší podmínky podmíněnosti
platba zahrnuje sazbu ekoplatby, ale bez nutnosti plnit envi-závazky

EKOPLATBA
Celofaremní ekoplatba
Ekoplatba – precizní zemědělství
V diskusi další, nadstavbový stupeň ekoplatby
Celofaremní ekoplatba (šetrné managementy)
obdoba greeningu x s vyšší environmnetální ambicí
greeningové postupy součástí podmíněnosti
pro každou ze zemědělských kultur nastavena sada podmínek
při splnění všech podmínek nárok platby na veškerou výměru
plánovaná sazba cca 1 700 Kč / ha

CELOFAREMNÍ EKOPLATBA - TRAVNÍ POROSTY – T, G

Provádění agrotechnických zásahů
provádění seče nebo pastvy v termínu do 31.7.;
na kultuře G ponechání neposečené části (3-15 %) od určité velikosti DPB
(12ha+);
zákaz mulčování na kultuře G
v oblastech Natura 2000 se neprovádí mulčování bez souhlasného
stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody (OOP).
Zákaz přeměny ploch s kulturou T
kontrolní období: 1. 1. do 31. 12. roku podání žádosti
zatravnění „náhradou“
Výjimky:
přeměna na trvalé kultury včetně krajinotvorných sadů s kulturou J
zalesněné plochy a krajinné prvky, agrolesnictví
ekologické zemědělství

ORNÁ PŮDA – R
Diverzifikace plodin:
subjekt hospodařící na výměře od 10 ha do 30 ha
minimálně 2 plodiny (nastaven max. podíl 1 plodiny)

subjekt hospodařící na výměře nad 30 ha do 150 ha
minimálně 3 plodiny - (nastaven max. podíl 1 a 2 plodin)
subjekt hospodařící na výměře nad 150 ha
minimálně 4 plodiny - (nastaven max. podíl 1, 2 a 3 plodin)
Organická složka do půdy:
na ploše odpovídající výměře min. 35 % orné půdy
nastaveny přepočtové koeficienty pro jednotlivé postupy (hnojiva s
pomalu uvolnitelným dusíkem, zelené hnojení, meziplodiny, strip-till,
doprovodné plodiny apod.)

ORNÁ PŮDA – R
Vyčlenění neprodukčních ploch:
vyčlenění 8 % neprodukční plochy + postupný náběh procenta
zákaz aplikace hnojiv, upravených kalů a POR
alespoň 3 % pouze:
krajinné prvky (mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin, stromořadí,
solitérní dřevina, příkop, mokřad)
úhor (porost ze stanovených plodin)
ochranný pás (pásy v opatření standardů, bez produkce)
dále lze doplnit:
plochy s plodinami vázajícími dusík
meziplodiny (přepočítací koeficient)
bez POR a hnojiv
lze sklidit

ÚHOR – U

Vyčlenění a udržování nektarodárného úhoru:
bez aplikace hnojiv a POR (včetně aplikace desikantů a mořidel);
nesmí být sklizen ani spasen;
porost založen nejpozději 1. června, zůstane ponechán na pozemku alespoň
do 15. srpen, údržba porostu
porost pouze ze stanovených plodin
porost je zakládán ve směsi nejméně 3 druhy plodin (žádná z plodin
nepřekročí 80%, s výjimkou trav, které nepřekročí 30%);

TRVALÉ KULTURY – S, V, C, J
Udržování meziřadí a manipulačních prostor ve stanoveném termínu
zajištění pokryvnosti meziřadí a manipulačních prostor;
mechanicky bez použití herbicidu (např. mulčování nebo jiná mech.
údržba);
minimální doba údržby – specificky s ohledem na odlišnost technologie
pěstování.
u chmelnic zajištění organické hmoty do půdy

EKOPLATBA – PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
Variabilní aplikace dusíkatých hnojiv a zásobního hnojení – P, K, Ca:
žadatel dodržuje podmínku aplikace N hnojiv, případně zásobního hnojení P,
K a Ca na základě korekčního satelitního signálu nebo senzoru stavu porostu
základem postupu aplikační mapa / N senzor
uzavření sekce musí proběhnout automaticky
postup zajistí racionalizaci využití hnojiv – pro každé místo optimální
množství
nebude docházet k přehnojování nízko výnosových míst – omezení rizika
úniku hnojiva do ovzduší nebo znečištění podzemních vody
postup na celé výměře DPB / parcely
návrh na omezení max. 20 % výměry R
odborný odhad dodatečných nákladů – cca 400 Kč/ha
Aktuálně v diskusi!

NADSTAVBOVÉ REŽIMY EKOPLATBY

Aktuálně v diskusi
Nutno reagovat na připomínky k nízkým envi-ambicím
Témata:
vycházejí z připomínek /požadavků k ekoplatbě
snaha o srozumitelnost režimů – nadstavba k již zavedeným podmínkám
priority – ochrana vody, fragmentace krajiny, ochrana krajinných prvků
postupy „mezi“ celofaremním modelem a cílenými AEKO podporami
pásy podél vody
maximální výměra 10 ha
navýšení neprodukčních ploch

PODMÍNĚNOST

PPH bez zásadních změn
Standardy (DZES) rozšířeny na 9 oblastí, snaha pokračování podmínek
POZOR!
DZES 5 (eroze) – od roku 2024 rozšíření MEO a SEO
sladění s protierozní vyhláškou
načasování bude respektovat osevní plán

DZES 6 (pokryvnost) – nesouhlas EK s postupem
organiky

snaha MZe vysvětlit potřebnost postupu
riziko, že nebude ze strany EK akceptováno

zapravení

PODMÍNĚNOST

POZOR!
DZES 7 (rotace plodin) – povinnost střídat plodiny v čase
otázka uznání meziplodin - EK vyžaduje min. 4 měsíce porost
meziplodiny
zahrnuje podmínku 30 ha
pro SEO snížení na 10 ha
DZES 8 (neprodukční plochy)
minimálně 7 % celkem, z toho alespoň 3 % pouze:
krajinné prvky
úhor
ochranný pás
dále lze doplnit:
plochy s plodinami vázajícími dusík
meziplodiny (přepočítací koeficient)

KLÍČOVÉ PRVKY NOVÉ SZP – II. PILÍŘ
Min. 35 % zdrojů 2. pilíře na plnění
klimatických a environmentálních cílů,
tzv. ringfencing
Do tohoto podílu se započtou výdaje 2. pilíře
v rámci cílů:
D (klima)
E (přírodní zdroje)
F (biodiverzita)
50 % výdajů na ANC (cíl 1 – zajištění příjmu)
100 % výdajů na dobré životní podmínky zvířat
(cíl 9 – bezpečnost potravin)

Zdroj: Zvláštní zpráva EÚD: Společná zemědělská politika a klima (na základě inventur skleníkových
plynů EU-27 v roce 2018).

KLÍČOVÉ PRVKY NOVÉ SZP – II. PILÍŘ
PLOŠNÉ INTERVENCE
Údržba krajiny - udržitelné hospodaření na TTP - AEKO management pro extenzivní údržbu a
nadstavbové managementy (specifické podmínky hospodaření cílené na cenné druhy a
biotopy)
Podpora Ekologického zemědělství, jako komplexního způsobu hospodaření šetrného ke
složkám životního prostředí (řešící cíl EGD)
Podpora biodiverzity na o. p. formou podpory zakládání neprodukčních ploch – např. biopásy
(krmné, nektarodárné, kombinované), druhově bohaté pokrytí o. p., čejka chocholatá
Omezování použití POR, a to jak podporou integrované produkce ovoce, révy vinné, zeleniny
včetně integrované produkce brambor, tak i podporou omezení používání pesticidů v OPVZ na
orné půdě
Klimatické cíle – sekvestrace uhlíku, a zmírnění dopadů klimatických změn minimalizací
erozních vlivů, snížením smyvu, zvýšením retence - zavedení agrolesnictví

Boj proti antimikrobiální rezistencí – snížení používání antimikrobik vakcinací v chovu prasat
(vazba na EGD).

PŘEHLED ENVIRONMENTÁLNÍCH INTERVENCÍ II.
PILÍŘE SZP
AEKO – Zatravňování orné půdy

Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)

AEKO - Meziplodiny

Oblasti s přírodními a jinými omezeními (ANC)

AEKO -Ošetřování extenzivních travních porostů

Oblasti Natura 2000 na z.p.

AEKO – Krajinotvorné sady

Zalesňování zemědělské půdy – založení porostu

AEKO - Podpora biodiverzity na orné půdě

Založení agrolesnického systému

AEKO - Integrovaná produkce

Zalesňování zemědělské půdy – péče o založený porost a náhrada

AEKO - Omezení používání pesticidů na orné půdě v OPVZ

Péče o založený agrolesnický systém

Ekologické zemědělství (EZ)

Lesnicko-environmentální opatření (LESO-ENVI) - Biodiverzita

Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací (AMR)

Lesnicko-environmentální opatření (LESO-ENVI) - Genofond

ZATRAVŇOVÁNÍ - NOVÉ PODMÍNKY
Zaměřeno na:
půdy ohrožené vodní erozí a problematiku
související s negativními vlivy erozních sedimentů
na kvalitu vody – redesign vrstvy,
infiltrační oblasti - vrstva.

NOVÁ INTERVENCE - MEZIPLODINY
Intervence obsahuje 2 tituly :
Meziplodiny pro zlepšení struktury půdy
Meziplodiny proti utužení půdy

Společné podmínky obou titulů:
Založení porostu od 20. června do 30. září
Ponechání porostu do 31. ledna roku následujícího po založení
Zapravení porostu od 1. února do 30. dubna roku následujícího po založení
Hlavní plodina zastoupena alespoň z 50 %
Vrstva vhodnosti proti utužení
Hl. plodiny pro zlepšení struktury
Hl. plodiny proti utužení půdy:
půdy:
svazenka shloučená, svazenka
vratičolistá, lnička setá, jetel šípovitý,
jetel nachový, pohanka, hořčice bílá,
řeřicha setá, jetel alexandrijský, světlice
barvířská, žito trsnaté, peluška

ředkev olejná, vikev setá, svazenka
shloučená, svazenka vratičolistá, bob
obecný, peluška

AEKO OETP – NOVÉ PODMÍNKY
Intenzita chovu hosp. zvířat
Min 0,3 VDJ / 1 ha TTP žadatele
Max 1,5 VDJ / 1 ha z.p. žadatele
max1,15 VDJ/ 1zařazený ha v titulu
Nepokosené plochy
Povinné ponechání 3-15 % nepokosené plochy pro DPB nad 10 ha
Nové podmínky pro Málo úživné pastviny
Vymezeno ve vrstvě ENVIRO
Přívod dusíku pastvou do 50 kg/ha DPB
Nový titul Platba na výsledek
CHKO Železné hory (ENVIRO)
Indikační seznam druhů

NOVÝ TITUL AEKO - KRAJINOTVORNÉ
SADY
Podmínky
min. výměra 0,5 ha kultury J
souvislý bylinný pokryv na 85 % výměry DBP
seč nebo pastva do 31.8.,
vynechat z údržby každoročně 15-30 % výměry DBP,
údržba sečením od 1.10 do 30.11.,
řez stromů 1x za závazek,
zákaz mulčování a aplikace herbicidů, fungicidů a
insekticidů, (možné aplikovat POR povolené v EZ a
herbicidy u nové dosadby)
možná dosadba

NOVÝ TITUL AEKO KOMBINOVANÝ
BIOPÁS
Podmínky

Na jednom DPB založit jednoletý krmný biopás 6-24 m a pětiletý
jetelotravní pás 18-24 m
min. délka 50 m, max. 50 % výměry DPB,
Umístění po okrajích nebo uvnitř a po směru orby, min. 50 m od
silnice 1. a 2. třídy a dalšího biopásu v rámci DPB,
neaplikovat hnojiva a POR, nepoužívat k pojezdům techniky
Jednoletý krmný biopás - založit do 31.5. stanovenou směsí
uznaného nebo kontrolovaného osiva, ponechat bez zásahu do 15.3.
a poté zapravit 16.3.-30.4.
Víceletý jetelotravní pás - založit do 31.5. stanovenou směsí
uznaného nebo kontrolovaného osiva, ponechat v prvním roce bez
zásahu od 1.6. do 15.8. a v dalších letech ponechat bez zásahu od
1.3. do 15.8., poté posekat a odklidit biomasu od 16.8. do 31.10., po
skončení závazku závazku zapravit biopás od 16.3. do 30.4.

NOVÁ INTERVENCE AEKO - DRUHOVĚ
BOHATÉ POKRYTÍ ORNÉ PŮDY
Podmínky
max. 50 % výměry DPB

Založení porostu:
v 1. roce závazku do 31. května
od 2. roku závazku každoročně do 30. dubna
Směsí stanoveného složení (příloha NV)
Každoroční zapravení porostu od 16. října do 31. prosince

NOVÝ TITUL AEKO - IP ZELENINY,
JAHODNÍKU, BRAMBOR A CHŘESTU (1)
Podmínky

Odběry vzorků
půdy do 31. ledna roku po podání ŽoZ (obsah těžkých kovů),
z každého podporovaného druhu zeleniny nebo jahod nebo
brambor 2x za závazek, 1 vzorek na každých započatých 20 ha
(limit těžkých kovů)
z každého podporovaného druhu zeleniny nebo jahod nebo
brambor každý rok, 1 vzorek na každých započatých 20 ha
(limit rezidua pesticidů – 50 % MLR)
 půdy před výsevem (zjištění Nmin)
Absolvování školení

AEKO IP – NOVÉ PODMÍNKY PRO BRAMBORY
Podmínky pro konzumní brambory
výsadba brambor pouze certifikovanou sadbou
pouze na části DPB s předplodinou, nebo hlavní plodinou s meziplodinou
se zaoráním (zelené hnojení) nebo pokud byla aplikováno tuhé statkové
nebo organické hnojivo
min 50 % DPB s vyloučením desikantů
v daném roce max. 3 aplikace insekticidů proti mandelince bramborové.,
první ošetření podle zákona o EZ (mimo limit 3 aplikací)
max. 30 aplikací fungicidů proti plísni bramborové za závazek, bez omezení
použití přípravků podle zákona o EZ

AEKO IP NOVÉ PODMÍNKY PRO OVOCE
Podmínky pro ovoce
z každého podporovaného druhu každý rok, 1 vzorek na každých
započatých 20 ha (limit rezidua pesticidů – jádroviny – 30 % MLR, peckoviny
a bobuloviny 50 % MLR)

NOVÁ INTERVENCE AEKO - OMEZENÍ
POUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ NA O.P. V OPVZ
VN Římov, VN Švihov, VN Vrchlice, VN Opatovice
Podmínky

Zákaz použití všech POR vyloučených z II. stupně zdrojů pitné vody
dané nádrže
Aplikace POR pouze s vyjmenovanými účinnými látkami ve
stanoveném max. limitu
Provádět hlášení o aplikaci POR

NOVÉ PODMÍNKY V INTERVENCÍCH EZ A ANC
EZ

možný souběh s konvenční produkcí u jednoho žadatele
povinné absolvování školení jednou za závazek
prokazování produkce na orné půdě a trvalých kulturách
(ovoce)

ANC

podmínka aktivního zemědělce

NOVÁ INTERVENCE - ZALOŽENÍ
AGROLESNICKÉHO SYSTÉMU
Podmínky:
založení na R, G nebo T, nedochází ke změně kultury, u DBP příznak
v oblastech Natura 2000 bude požadováno potvrzení OOP,
minimální výměra pro založení je 0,5 ha,
výsadba100 kusů dřevin/ha v souladu s projektem (schválený seznam
dřevin, u nepův. druhů povinnost souhlasu OOP)
povinnost použít více než 50 % lesních dřevin, žádný druh nesmí být
ve výsadbě zastoupen více než 40 %,
silvopastevní systém - ve schválené šířce pásů stromů a sponu, je možná
liniová i roztroušená výsadba nebo výsadba ve skupině,
silvoorebný systému - možná pouze liniová výsadba,
zemědělská půda, na které je založen agrolesnický systém je řádně
zemědělsky obhospodařována,
podpora není určena pro výmladkové plantáže a pěstování vánočních
stromků.

NOVÁ INTERVENCE – PÉČE O ZALOŽENÝ
AGROLESNICKÝ SYSTÉM
Podmínky:
zajištění péče o založený agrolesnický systém - zahrnuje řez stromů,
zajištění a ochranu dřevin,
v případě úhynu dosazení dřevin tak, aby byl zachován poměr více než 50
% lesních dřevin,
minimálně 75 životaschopných jedinců na hektar na konci závazku,
silvoorebný systém - mezi pásy dřevin jsou pěstovány zemědělské plodiny
a plocha je řádně zemědělsky obhospodařována
silvopastevní systém – probíhá pastva nebo sečení
Zákres – řešení možnosti zápočtu „ochranného pásu podél stromů“ do
neprodukčních ploch

NOVÉ PODMÍNKY – DŽPZ
Zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného
skotu – dojnice a telata do 2 měsíců věku
Přidána nová podporovaná kategorie telata do 2 měsíců
Do tohoto titulu mohou vstoupit i chovatelé v režimu EZ

Zajištění přístupu do výběhu pro krávy stojící na
sucho
Rozšíření výběhu i do prostor vzdálených od trvalého objektu
max. 500 m s každodenním přístupem v pastevním období od
1.6. do 31.10.

NOVÁ INTERVENCE – ZVÝŠENÍ
OBRANYSCHOPNOSTI V CHOVU PRASAT
VAKCINACÍ
Žadatel je chovatel prasat, který chová minimální počet 3 VDJ prasat

Podmínky
stanovení seznamu patogenů dle imunizačního programu,
vakcinace proti původcům
a) infekčních onemocnění trávicího traktu prasat,
b) infekčních onemocnění dýchacího
c) ostatních infekčních onemocnění prasat (např. systémové
infekce, infekce pohybového aparátu aj.),
nabývat léčivé přípravky a zacházet s nimi v souladu s požadavky
stanovenými právními předpisy, vést záznamy o vakcinaci a antimikrobiální
léčbě a uchovávat je po dobu nejméně 10 let,
nedochází k týrání hosp. zvířat, propagaci týrání a usmrcování nepovoleným
způsobem,
evidence prasat v ústřední evidenci zvířat,
vedení stájové evidence jednotlivých kategorií prasat (prasnice, prasničky,
selata a výkrm)
dodržování podmíněnosti,

LEADER
Pro LEADER povinně 5 % rozpočtu
Aktivity navazující na aktivity
podporované a využívané ve stávajícím
období
Některé aktivity pouze přes MAS
Jednání s ostatními programy kvůli
nastavení rozhraní

PŘEDPOKLÁDANÝ PLÁN VÝZEV
JEDNOTNÁ ŽÁDOST
Přímé platby a plošné intervence rozvoje venkova
Příjem od roku 2023 (v případě zalesňování a agrolesnictví od roku
2024) v obvyklých termínech pro příjem v rámci jednotné žádosti.
PROJEKTOVÉ INTERVENCE

Předpoklad příjmu ve dvou kolech – zahájení od roku 2023.
Konkrétní harmonogram bude upřesněn.

SEKTOROVÉ INTERVENCE
Předpoklad obdobného systému jako ve stávajícím období.

ZDROJE INFORMACÍ

WWW.EAGRI.CZ

Návrh Strategického plánu
informace o přípravě budoucí SZP
Legislativa a metodické příručky pro
přímé platby i podmíněnost
INFO@MZE.CZ
WWW.SZIF.CZ

metodické příručky, formuláře
aktuální informace k příjmu žádostí
/ výplatám

DĚKUJEME
ZA POZORNOST
Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com, EK a archiv MZe

