TISKOVÁ ZPRÁVA
SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Biopásy
Praha 2. května 2018 – K dnešnímu datu začíná Státní zemědělský intervenční fond
(SZIF) vydávat rozhodnutí na Biopásy. Jedná se o podopatření v rámci
Agroenvironmentálně-klimatického opatření (AEKO), které je součástí Programu
rozvoje venkova 2014–2020. Prostřednictvím Jednotné žádosti si o něj v loňském roce
požádalo 229 žadatelů, mezi které bude rozděleno přibližně 42 milionů korun.
Dotace AEKO motivují zemědělce k ochraně a zlepšení životního prostředí na zemědělské půdě.
Součástí tohoto titulu je 8 podopatření, jedním z nich jsou Biopásy. Jedná se v podstatě o
úhorové hospodaření na přesně definované ploše s vysetím stanovené směsi. Podopatření se
ještě člení na Krmný biopás a Nektarodárný biopás. Takovýto „ostrůvek“ nerušené zeleně má
pomoci zachovat pestrost ptačích druhů v dané lokalitě a umožnit jim přirozené podmínky
hnízdění, dále zachovat podmínky, což jsou úkryty a potravní zdroje pro život drobných
obratlovců a opylovačů v zemědělské krajině, zejména v období, kdy je těchto zdrojů v okolní
krajině nedostatek.
Dotace je vyplácena na hektar biopásu. Zemědělci, kteří si o tuto dotaci vloni zažádali, se už
brzo dočkají peněz. Mezi 229 žadatelů se rozdělí přibližně 42 milionů korun.
Pro výplatu uvedené podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme
žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva odvolání. Upozorňujeme,
že vzdání se práva odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. Formulář „Prohlášení o
vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz/JEDNOTNÁ ŽÁDOST,
v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.
Tento formulář lze podat nejdříve po doručení rozhodnutí jedním z následujících způsobů:
1.
2.
3.
4.
5.

prostřednictvím Portálu farmáře
přes datovou schránku
osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
poštou
e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonní čísla:
222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.
Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF
Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské
politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční
podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné
zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž
administruje národní značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.

Kontakt: Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668, mobil: +420 733 696 550, e-mail: info@szif.cz

