Žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 25. 03. 2013

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 04. 04. 2013
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím Vám zasíláme odpovědi.
1) Aktuální verze Žádostí o dotaci:
10/009/13200/120/001453
10/009/1111a/120/001421
10/010/3130b/120/001161
Přílohy k Žádosti o dotaci jsou obsáhlé, a v případě, že budete požadovat všechny dokumenty,
SZIF je oprávněn požadovat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje
informační povinnost dle Sazebníku úhrad nákladů.
https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/informace/pristup-k-informacim
(záložka Ke stažení – Obecné informace)
2) Průběh, financování, výsledek:
10//009/13200/120/001453
- informace již byla podána v dopise ze dne 4.12.2012
10//010/3130b/120/001161
- Schválení platby ředitelem RO SZIF dne 4.7.2012.
- Platba provedena dne 13.7.2012 ve výši 4 991 872 Kč.
- Požadovaná výše dotace byla snížena o korekci nezpůsobilého výdaje v částce 329 Kč.
- Podmínky pro poskytnutí dotace byly splněny, kontrola byla uzavřena s výsledkem
"bez závad".
10//009/1111a/120/001421
- schválení platby ředitelem RO SZIF dne 11.10.2012.
- Platba provedena dne 22.10.2012 ve výši 2 667 330 Kč.
- Požadovaná výše dotace 2 963 700 Kč byla snížena o sankci dle Pravidel pro žadatele
(kategorie A-10% z dotace po přezkoumání způsobilosti výdajů) ve výši 296 370 Kč
z důvodu nedodržení smluvního termínu pro předložení Žádosti o proplacení dle
Dohody (Žádost o proplacení byla předložena v prodlení do 14 kalendářních dnů.).
- Ostatní podmínky pro poskytnutí dotace byly splněny, kontrola byla uzavřena
s výsledkem "bez závad".
3) Obecně:
- realizace projektu musí být ukončena resp. projekt musí být funkční do předložení Žádosti o
proplacení.
4) Vykazování údajů pro monitoring projektu:
- informace k opatření I.3.2 neuvádíme z důvodu ukončení administrace dotazovaného
projektu.
Tyto informace naleznete v Pravidlech pro toto opatření.
- v případě opatření, resp. podopatření I.1.1.1 je příjemce dotace povinen vykazovat po
proplacení výdajů následující údaje:
a) Doklady k prokázání povinného monitorovacího indikátoru: „zvýšení přidané hodnoty
podpořeného podniku“, tzn. rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty nebo výkaz příjmů a
výdajů a výkaz o majetku za každý účetně uzavřený rok po dobu pěti let od data proplacení
dotace. Údaje budou poskytnuty na základě výzvy Ministerstva zemědělství, popřípadě jiného

pověřeného subjektu, a to dle metodického pokynu uveřejněného na internetových stránkách
Ministerstva zemědělství.
b) V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za mladého začínajícího zemědělce:
Doklad o dosažení minimální zemědělské kvalifikace (odpovídající pracovní kvalifikace a
schopnosti dle platné Směrnice Ministerstva zemědělství a Metodického pokynu MZe č.j.
41152/08-18000, kde jsou v příloze č. 1 až příloze č. 5 uvedeny obory vzdělání, které jsou
uveřejněny na internetových stránkách SZIF).
V případě, že žadatel doklad již vlastní a dosud nepředložil, nebo jej nemá v souladu s
formulářem Žádosti o dotaci, musí předložit později, maximálně však do 36 měsíců od data
zaregistrování Žádosti o dotaci – prostá kopie.
- v případě opatření III.1.3 je příjemce dotace povinen vykazovat po proplacení výdajů
následující údaje:
Doklady k prokázání povinného monitorovacího indikátoru: „zvýšení přidané hodnoty
podpořeného podniku“, tzn. rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty nebo výkaz příjmů a
výdajů a výkaz o majetku za každý účetně uzavřený rok po dobu pěti let od data proplacení
dotace. Údaje budou poskytnuty na základě výzvy Ministerstva zemědělství, popřípadě jiného
pověřeného subjektu.

