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Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 6. kola Programu rozvoje venkova – operace 6.4.2
Podpora agroturistiky, záměr b) – oprava
V Praze dne 1. června 2018
Níže uvádíme opravu zprávy, která byla dne 18. května zveřejněna na webových stránkách SZIF. V tiskové zprávě ze dne 18. května 2018 byla
v tabulce Seznam Žádostí o dotaci 6.4.2 záměr b) v kategorii Doporučen chybně uvedena registrační čísla žádostí. Počet bodů, názvy žadatelů a
projektů byly v tiskové zprávě uvedeny správně.
Státní zemědělský intervenční fond dne 18. května 2018 provedl na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR doporučení Žádostí
o dotaci v rámci operace 6.4.2 Podpora agroturistiky, záměr b) Podpora agroturistiky – území krajů Ústeckého, Moravskoslezského a
Karlovarského. Všech 8 Žádostí bylo zařazeno do kategorie Doporučen.
Upozorňujeme, že v souladu s kap. 5.5 Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020, musí žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci byly zařazeny v kategorii Doporučen nebo Náhradník, předložit
na příslušný RO SZIF povinné přílohy, příp. nepovinné přílohy (viz specifické podmínky Pravidel) nejpozději do 91 kalendářních dní od ukončení
příjmu žádostí, tj. do 23. 7. 2018. V případě, že přílohy nebudou doloženy v termínu, bude u Žádosti o dotaci ukončena administrace.
Postup pro doložení příloh je popsán v „Podrobném postupu pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře (od 5. kola)“.
Postup zasílání formulářů pro výpočet finančního zdraví přes Portál farmáře je popsán v „Podrobném postupu pro doložení příloh k Finančnímu
zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře (od 5. kola)“. Formuláře pro výpočet finančního zdraví se dokládají samostatně, pouze
prostřednictvím Portálu farmáře. Dokumenty jsou zveřejněny na Portálu farmáře a www.szif.cz/cs/prv2014 (Ke stažení). Funkcionalita Portálu
farmáře pro dokládání příloh k Žádosti o dotaci je aktuálně spuštěna.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

1z2

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Souhrnný přehled Žádostí o dotaci v operaci 6.4.2 záměr b)
RO SZIF

6.4.2 b)

PHA - Praha

PHA

ČB

ÚL

HK

BR

OL

OP

Celkem

Zaregistrovaných Žádostí

-

-

4

-

-

-

4

8

ČB - České Budějovice

Kategorie Doporučen

-

-

4

-

-

-

4

8

ÚL - Ústí nad Labem

Min. počet bodů pro doporučení

HK - Hradec Králové

-

Kategorie Náhradník

-

-

-

-

Min. počet bodů pro náhradníky

-

-

-

-

OL - Olomouc

-

Kategorie Nedoporučen

-

-

-

-

BR - Brno

-

-

-

-

OP - Opava

Seznam Žádostí o dotaci 6.4.2 záměr b) v kategorii Doporučen

1.
2.
3.
4.
5.

18/006/0642b/780/000317
18/006/0642b/341/000462
18/006/0642b/341/000488
18/006/0642b/341/000409
18/006/0642b/780/000437

Počet
bodů
57
54
54
50
47

6.

18/006/0642b/780/000344

46

7.
8.

18/006/0642b/341/000057
18/006/0642b/780/000440

44
40

Č.

Registrační číslo Žádosti

Název subjektu

Název projektu

PAVEL KROČIL
LUCIE EBERLOVÁ
PETR MAKOVEC
PROBITAS spol. s r.o.
MARKETA KOLÁŘOVÁ
Tvrdkovská zemědělská farma,
spol. s r.o.
MORAVIA ZL Cheb spol. s r.o.
TOMÁŠ NEVŘIVA

Rozšíření služeb agropenzionu
Permakulturní farma Vysoká objekt SO 01
Agropenzion Lipná u Hazlova
Ubytovací zařízení - PROBITAS spol. s r.o.
Vybudování zázemí penzionu
Penzion Na farmě- vybavení zahrady
Wellness centrum Kopanina
Apartmány Bystré

Všichni výše uvedení žadatelé souhlasili se zveřejněním uvedených údajů v souladu s platnými Pravidly pro žadatele.
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