Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 27. 01. 2014 (doručeno 27. 01. 2014 datovou schránkou)
Jsem majitelem cca 14 ha orné půdy (louka, pastvina) v CHKO Slavkovský les a pro
rozhodnutí, jak s pozemky nejefektivněji naložit si dovoluji Vás touto cestou požádat
o poskytnutí informace o tom, jaké jsou potřebné předpoklady a podmínky pro pobírání
dotace na posekání pastviny (louky, orná půda) a jak vysoké v případě, že jsou přiznány,
takové dotace jsou.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 27. 01. 2014
dne 27.1.2014 byla doručena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále
Fond) prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informace v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve
které žádáte o poskytnutí informace o tom, jaké jsou potřebné předpoklady a podmínky
pro pobírání dotace na posekání pastviny (louky, orná půda) a jak vysoké v případě, že
jsou přiznány, takové dotace jsou.
K výše uvedenému Vám SZIF sděluje následující:
Doporučuji Vám kontaktovat regionální odbor SZIF – Oddělení příjmu žádostí (dříve
AZV), kde Vám poradí ohledně dotací SAPS, TOP UP, LFA, Natura 2000, AEO a také
lesních pozemků. Oblast Slavkovského lesa patří do RO SZIF Ústí nad Labem:
Dále si můžete prostudovat Příručku pro žadatele 2013, kde se dozvíte veškeré
informace.
Dotace na plochu může pobírat vlastník nebo nájemce (zemědělské vzdělání není nutné),
který na pozemku hospodaří a má zapsané půdní bloky v LPIS. Registr půdy je veden na
RO SZIF, kde je nutné pozemky zaregistrovat, abyste mohl žádat o dotaci. Základní
podmínkou pro poskytnutí podpory je minimální výměra, která činí v součtu všech
půdních bloků/dílů půdních bloků v Jednotné žádosti nejméně 1 ha zemědělské půdy.
Zemědělská půda, na kterou je požadována finanční podpora, musí být na žadatele
vedena v LPIS nejméně od data podání žádosti do 31. srpna kalendářního roku, ve
kterém žádá o podporu. Po celé období, po které je na žadatele vedena v LPIS, musí být
zemědělsky obhospodařována. Současně musí být po celý kalendářní rok udržována v
souladu s podmínkami Cross Compliance.
Podpora se poskytne na zemědělskou půdu, která je v LPIS vedena jako způsobilá k
poskytnutí platby podle čl. 124 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, tj. k 30. červnu
2003 byla uchována v dobrém zemědělském stavu.
Každý rok od poloviny dubna do poloviny května je možné podávat tzv. Jednotné žádosti
na místně příslušná pracoviště RO SZIF (AZV).

