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Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 29.08.2018 (doručena 29.08.2018 emailem)
Paní I. P. žádala o poskytnutí následujících informací:
1.

data týkající se národních dotací hrazených z prostředků ČR, seznam příjemců dotací a
částka vyplacených dotací od roku 2014 v Karlovarském kraji.

2.
investice v rámci Programu rozvoje venkova (kolik bylo/bude investováno do českého
zemědělství od roku 2014)
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 12.09.2018
1. Jedná se o Přechodné vnitrostátní podpory. V přiložené tabulce zasíláme seznam příjemců
dotací za roky 2014 – 2017 za Karlovarský kraj. Za rok 2018 se ještě dotace PVP nevyplácely.
2. Zasíláme Vám přílohu č. 13 (Finanční plán) aktuální verze programového dokumentu
Program rozvoje venkova na období 2014-2020 (4. aktualizované znění, které schválila
Evropská komise 25.1.2018) – tento dokument je k dispozici na webových stránkách
Ministerstva zemědělství a SZIF. V tomto dokumentu jsou uvedeny výše finančních
prostředků (v EUR) určených pro jednotlivá opatření a operace Programu rozvoje venkova
2014-2020 (operace nárokové i projektové).
V případě potřeby dalších podrobnějších informací se prosím obraťte na Ministerstvo zemědělství,
které je z hlediska institucionálního zabezpečení Společné zemědělské politiky v České republice
pro období 2014 až 2020 Řídícím orgánem Programu rozvoje venkova.
K uvedenému nám dovolte doplnit, že v případě projektových opatření Programu rozvoje
venkova aktuální finanční částky pro příjem a doporučování/schvalování žádostí o dotaci obdrží
Státní zemědělský intervenční fond vždy po ukončení příjmu žádostí konkrétního kola příjmu –
předběžná informace o alokovaných finančních prostředcích pro jednotlivá příjmová kola jsou
zveřejněna spolu s vyhlášením kola tiskovou zprávou Ministerstva zemědělství (k dispozici na
webových stránkách Ministerstva zemědělství i Státního zemědělského intervenčního fondu).
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