PGRLF
• PGRLF :
1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či
osvědčení u FO
2) min. 25% příjmů ze zem. výroby musí žadatel
dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto
% příjmu musí držet po celé období platnosti smlouvy
• Programy : Zemědělec
Pojištění

ZEMĚDĚLEC
• sazba podpory do 30 prac. dnů po ukončení příjmu žádostí o podporu
(tj. po 30.9.2013)
• úrokové zatížení příjemce podpory musí činit min. 1%
• mladému zemědělci (FO do 40 let nebo PO, kde FO do 40 let plní
funkci statutárního orgánu a zároveň se podílí na základním kapitálu z
více než 50%) náleží další zvýšení podpory o 1%
• podpora se neposkytuje na kontokorentní a revolvingové úvěry a na
úhradu závazků vyplývajících z leasingových smluv
• objem poskyt. podpory - do 40% způsob. investic
• doba splatnosti úvěru nepřesáhne 7 let
• v rámci programu je podporován zejm. nákup zemědělských strojů

ZEMĚDĚLEC:
-

Žadatel předkládá:
1. Vyplněný formulář žádosti – 1x / nový formulář pro rok 2013/
2. Přílohy:
* podnikatelský záměr 1 x
* sběrný arch spisu
* uzavřená úvěrová smlouva /dodatky, podmínky/ nebo úvěrový
příslib (originál/ověřená kopie)
* kupní smlouva (starší stroj) - (originál/ověřená kopie)
* faktura - (originál/ověřená kopie)

V rámci programu Zemědělec NENÍ zejména
podporováno:
• nákup obchodních a družstevních podílů a akcií
• běžné opravy technologických zařízení budov a
staveb ( vč. střech )
• nákup zvířat ( vč. základního stáda )
• nákup produkčních práv
• výsadba jednoletých rostlin
• nákup automobilů

• Upozornění :
1) při koupi staršího stroje nutno k žádosti
doložit originál (ověř.kopii) kupní smlouvy
2) nutná shoda názvu stroje v
podnikatelském záměru a v úvěr. smlouvě,
příp. kupní smlouvě
3) je nutné doložit fakturu – ale nemusí být
součástí žádosti při podání

Pojištění –zvířat, plodin
• I v roce 2013 lze žádat o podporu pojištění již od
1.3.
• Žádosti se podávají do 1.10. !!
• Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného
pojistného a Přehled o platbách pojistného je
možné předložit dodatečně, nejpozději do 1.11.
• Žadatel podává 1 žádost souhrnně pro všechny
podprogramy

Obsah žádosti :
• vyplněné formuláře
• potvrzení pojišťovny (originál)
• kopie pojist.smlouvy + všech.dodatky +
rekapitulace
• přehled o platbách pojistného
• doklady prokazující úhradu pojistného
• vyplněný Sběrný arch
• žádost na SZIF do 1.10.2013

http://www.pgrlf.cz – ke stažení – program ZEMĚDĚLEC
- program Podpora pojištění

Národní dotace (Zásady) 2013

Dle Zásad o poskytování dotací dle 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.,o
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, pro příslušný rok

Zásady pro rok 2013 č.j. 5685/2013-MZE-14142– portál
eAGRI – účinnost od 5.3.2013
http://eagri.cz/public/web/mze/ - DOTACE – Národní dotace – dotace v
zemědělství a potravinářství podle zásad – Zásady pro rok 2013
V letošním roce nebude vydána tištěná příručka !!

Zásady 2013
• vypsány DT obdobně jako v roce 2012
• MZe si vyhrazuje právo změn v průběhu roku
(zejména výše dotace)
• žádost podává žadatel na příslušnou AZV, a to u
DT 8.B), 8.E), 8.F) a 15. v 1 vyhotovení, u
ostatních DT ve dvojím vyhotovení
• je-li žadatel PO, dokládá k žádosti informace dle
§14 odst. 3 zák. 171/2012 Sb., event. čestné
prohlášení

Čestné prohlášení

Žadatel na základě znění zákona č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů,
čestně prohlašuje, že:
dle § 14, odstavce 3, písmena e, bodu 2 zákona
neexistují osoby s podílem v osobě žadatele.
(v opačném případě doloží tyto informace dle platného znění zákona

č. 171/2012 Sb.)

dle § 14, odstavce 3, písmena e, bodu 3 zákona
neexistují osoby, v nichž má (žadatel) podíl.
(v opačném případě doloží tyto informace dle platného znění zákona

č. 171/2012 Sb.)

dle § 14, odstavce 3, písmena e, bodu 4 zákona
neexistují osoby, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání
nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi
nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek.
(v opačném případě doloží tyto informace dle platného znění zákona
č. 171/2012 Sb.)

dt 1.I. – vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech
• termín podání do 28.6.2013
• sazba do 60 000 Kč/ha vybudované závlahy
• oprávnění k užívání pozemku na dobu min. do
31.12.2023 tzn.podnikat s předmětem dotace
min.10 let od data vydání rozhodnutí
• V případě vstupu do opatření 1.3.3. PUZČ ihned
doložit na AZV kopii dohody o poskytnutí dotace
• obsah žádosti dle Zásad

dt 1.R.
•
•
•
•

– podpora restrukturalizace ovocných sadů

termín podání do 30.9.2013
podmínka : výsadba min. 1 ha jednoho druhu ovoce
nutná registrace v SISPO
1.R
-do 200 000 Kč/ha vysáz. sadu (min 800 stromů/ha) –
min. výměra 1 ha
-do 100 000 Kč/ha vysáz. sadu (min 400 stromů/ha) min. výměra 1 ha
- do 50 000 Kč/ha vysáz. sadu drobné ovoce(min 3 000 ks
sazenic/ha) – min. výměra 0,5 ha
oprávnění k užívání pozemku do 31.12.2023,tzn. podnikat
s předmětem dotace min 10 let, při vstupu do opatř.1.3.3.PUZČ
předat na AZV kopii dohody o poskytnutí dotace
• přílohy k žádosti dle DT 1.R uvedeny v Zásadách

dt 2.A
• - termín do 31.10.2013
• - žádosti se podávají prostřednictvím
přísl. uznaného chovatelského sdružení

dt.3 - podpora ozdravování pol.a spec.plodin
• 3.a. biologická ochrana rostlin
Sazba :
- do 25% prokáz. nákladů u řepky (max. 349,00
Kč/ha), kukuřice (max. 473,00 Kč/ha), slunečnice
(max. 145,00 Kč/ha)
- do 70% u zeleninových druhů okurka, rajče,
paprika
- do 40% u okrasných rostlin formou „de minimis“
Termín podání : 3.a. do 30.9.2013

dt 8.B.a. – neškodné odstraňování kadáverů
NOVINKA!!

•
•
•
•

termín podání do 28.6.2013 !!
sazba do 5 Kč/kg kadáveru
za období od 1.10.2012 do 30.4.2013 !!
kadáverem se rozumí celá těla uhynulých, mrtvě
narozených nebo utracených zvířat
• přílohy k žádosti uvedeny v Zásadách
Z důvodu administrace JŽ prosím o podávání žádostí až od 1.6.2013

dt 8.B.c. – neškodné odstraňování kadáverů asanačními podniky
NOVINKA!!

•
•
•
•

termín podání do 11.10.2013
sazba do 5 Kč/kg kadáveru
za období od 1.5.2013 do 30.9.2013 !!
příjemce dotace (asanační podnik) musí doložit do
10.12.2013 rozdělení částky odpovídající
přinejmenším požadované dotaci mezi dodavatele
kadáverů
• přílohy k žádosti uvedeny v Zásadách

dt 8.E. – NOP IBR
• termín podání do 11.10.2013 !!
• část.úhrada nákladů na odběry krve + pořízení
marker.vakcíny
• sazba do 13 Kč za provedený odběr krve – max. 1x
v 1. roce a 2x v závěrečném roce ozdravování
• sazba do 40 Kč za 1 dávku markerové vakcíny proti
IBR a její aplikaci – max 3 vakcinace téhož kusu
• odběry a aplikace v období od 1.11.2012 do
30.9.2013 !!!
• obsah žádosti dle Zásad

dt 8.F.a) – ozdravení chovů prasnic
• podpora vybraných opatření zaměřených
proti rozšiřování chorob prasat
• úhrada nákladů na úkony provedené formou
služeb v období od 1.10.2012 do 30.9.2013
sazba : do 30 000 kč za 1 ozdrav.porod.místo
podmínka : naskladnění ozdravených míst
zdravými zvířaty 1:4
termín : do 11.10.2013, přílohy dle Zásad

8.F.b) - ozdravování chovů prasat
• podpora vybraných opatření proti šíření
nákaz prasat dle OP (Ozdrav.plán) VNP
• úhrada nákladů na úkony provedené formou
služeb u kateg. :selata –od odstavu do 25kg,
plemen.prasničky a kanečci do 8 měs.
v období : 1.10.2012 – 30.9.2013
• výše dotace : do 1000,-Kč za 1 ozdr.místo
• termín podání : do 11.10.2013

8.F.c) - podpora vybraných činností zaměř. proti rozšiřování nákaz drůbeže
- účel :tlumení výskytu původců zoonóz
- úhrada nákladů za úkony provedené formou
služeb v období od 1.10.2012 – 30.9.2013
- jedná se o úkony, které nejsou běžnou
údržbou (např.čištění a desinfekce vody,
ošetření krmiva a vody, DDD všech prostor,
řízené větrání apod.)

- sazba : na m2 haly dle kategorie(A,B,C)
A: odchov-podest.
B: výkrm-podest.
C: odchov –klece
• obsah žádosti – dle Zásad
• termín podání : do 11.10.2013
• Ostatní DT obsahem Zásad pro rok 2013.

Harmonogram příjmu 2013
příjem od 10.dne účinnosti Zásad
Dotační program

Ukončení příjmu žádostí

9.F., 10.D., 10.E.
9.E., 9.I., 13.
3.c., 3.e., 9.I., 13
1.I., 3.c., 3.d., 3.e., 3.i., 8.B.a.
9.A.(ne 9.A.b.4),15
9.H.
1.R., 3.a.,3.b.,3.h.,8.A.
8.B.c., 8.E., 8.F. (prostř.
Chovatel.sdr.,opráv.os s vyj.
1.D)
1.D.,2.A., 9.A.b.4

Do 29.3.
Do 30.4.
Do 31.5.
Do 28.6.

Poznámka

Do 30.8.
Do 30.9.
Do 11.10.

Do 31.10.

1.D., 2.A.a.,2.A.e.1.a., 2.A.e.2.g.,
2.A.e.2.h., 2.A.e2.i., 2.A.e.2.j.,
2.A.e.2.k. –podává
chov.sdr.,opráv.osoba za celou
sumu dotací do 11.10. mimo
1.D. – žadatelé u chov.sdružení
do 30.9., 1.D. do 13.9. uplatní
požadavek

Zalesňování zemědělské půdy dle NV č. 239/2007 Sb.
Dotace na založení lesního porostu PRV
• Doklady přikládané k žádosti se předkládají v originále nebo ve formě
úředně ověřené fotokopie. Za splnění této povinnosti se považuje i
skutečnost, kdy žadatel doručí žádost osobně a SZIF(AZV) potvrdí na
fotokopii shodu s předloženým originálem. Seznam příloh k žádosti –na
SZIF(AZV), stránky www.szif.cz .
• Upozornění : všechny doklady vyřizovat včas (úřady 30 den.lhůta), před podáním žádosti
konzultace na SZIF (AZV)
• Dotace se poskytuje na zalesněnou plochu a maximálně na výměru
vedenou v LPIS. Žadatelem může být vlastník, spoluvlastník i nájemce
pozemku.
• Dotace se poskytuje na zemědělskou půdu, tj. před kulturou „lesní
porost“ vedená u příslušného PB/DPB, u kterého žadatel požaduje
dotaci, musí mít vedenou historii PB/DPB se zemědělskou kulturou.
• Pozemek veden v LPIS (u zalesnění min.1 den před podáním žádosti),
minimální zalesněná plocha pro dotaci musí mít minimálně 0,5 ha,
pokud nesousedí s PUPFL.

Dotace na založení lesního porostu PRV
• Žadatel v období ode dne, kdy byl pozemek zalesněn do dne podání
žádosti o dotaci na zalesnění, změní v LPIS na AZV do 15 dnů
kulturu na daném DPB/PB, a to na kulturu „L“.
• Závazek DT je na 15 let.
• Konečný termín podání žádosti je 30.11.2013.
• Povinnost žadatele dodržet do 14.05.2014 podmínku, že neklesne
počet životaschopných jedinců pod hranicí 90 %, které jsou
stanovené vyhláškou č. 139/2004 Sb., v platném znění.
• V případě, že počet životaschopných jedinců na ploše klesne pod
hranici 90 % vlivem biotickým nebo abiotickým, je možné provést
dosadbu, kterou žadatel dokládá na formuláři Fondu „Oznámení o
dosadbě“.
• V případě neplnění podmínek, které nezpůsobil žadatel, podávat
„Ohlášení vyšší moci“.
• Sazba: dotace na ha zalesněné plochy dle druhu dřeviny (ostatní či
meliorační dřeviny).

Dotace na péči a náhradu PRV
• Termín podání dne 15.05.2013.
• Péče – po dobu 5 násled.let po zalesnění
• Náhrada – po dobu 15 násled.let po zalesnění
• V případě dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení
zemědělské výroby, se poskytne dotace nejvýše na plochu, na kterou
byla poskytnuta dotace na zalesnění a nejvýše na výměru vedenou v
LPIS.
• V případě náhrady a požadavku vyšší sazby dotace, je nutné doložit
osvědčení z evidence zemědělského podnikatele, že žadatel byl evidován
ke dni podání žádosti o dotaci na zalesnění v evidenci a to dokládá pouze
jednou a v prvním roce, kdy žádá o dotaci na náhradu. Vyšší sazba
dotace bude poskytnuta pouze na jiné zemědělské kultury před
zalesněním než kultura travní porost a jiná kultura (O).
• K vzniku nároku na dotaci na náhradu je nutná nepřetržitá evidence
PB/DPB a pozemku, před podáním žádosti o dotaci na zalesnění, v
evidenci po dobu alespoň 12 měsíců.

• V případě neplnění podmínek, které nezpůsobil žadatel, podávat
„Ohlášení vyšší moci“.
• Povinnost žadatele dodržet v období od 15. května po roce zalesnění
po dobu 5 let, že počet životaschopných jedinců neklesne pod hranici
80 % podle vyhlášky č. 139/2004 Sb.

Dotace na náhradu HRDP
• Termín podání dne 30.04.2013.
• V případě dotace na náhradu za ukončení zemědělské výroby, se
poskytne dotace nejvýše na plochu, na kterou byla poskytnuta
dotace na zalesnění a nejvýše na výměru vedenou v LPIS.
• V případě náhrady a požadavku vyšší sazby dotace, je nutné doložit
osvědčení z evidence zemědělského podnikatele. Žadatel musí být
nepřetržitě evidován v evidenci. Vyšší sazba se poskytuje na jiné
kultury než je kultura „travní porost“.

Novinky pro rok 2013
• Dotační rok 2013 je posledním rokem podání žádosti o
dotaci na založení lesního porostu v rámci PRV
• Žádosti o dotaci na založení lesního porostu podané v
roce 2007 nemají v roce 2013 nárok na dotaci na péči o
lesní porost

Děkuji za pozornost

