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Zpráva z akce
„Program rozvoje venkova 2014-2020 - aktuality v dotačních možnostech v roce 2019“
o
o

25. září 2019:
26. září 2019:

Restaurace Radnice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice
Hostinec U Kosteleckých, Hostovická 2, 533 01 Pardubice

Ve dnech 25. září a 26. září 2019 proběhly ve spolupráci s Regionální agrární komorou Pardubického kraje dva
semináře s názvem „Program rozvoje venkova 2014-2020 - aktuality v dotačních možnostech v roce 2019“.
Semináře se konaly v Královéhradeckém kraji v sále v Restauraci Radnice v obci Mlázovice a v Pardubickém kraji
v sále Hostince U Kosteleckých v Černé za Bory – Pardubice. Účastníky akce byli zástupci zemědělských,
potravinářských a lesnických subjektů, zástupci obcí a místních akčních skupin. Posluchači měli možnost získávat
informace o možnostech realizace projektů v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020.
V první části seminářů Ing. Josef Tabery, případně Ing. Lenka Kubíková, za Řídící orgán Programu rozvoje venkova,
Ministerstvo zemědělství přednesli aktuality v Pravidlech ve vyhlášeném 8. kole příjmu žádostí Programu rozvoje
venkova 2014-2020. Hlavním tématem prezentace bylo představení možností finanční podpory v rámci vyhlášených
operací 8. kola s důrazem na odchylky od předchozích vyhlášených kol. V průběhu přednášky se mohli účastníci
seminářů ptát na konkrétní dotazy, na které přednášející obratem
odpovídali, případně předali kontakty na garanty operací nebo domluvili
písemné odpovědi na komplikovanější otázky. Potenciální žadatelé
položili přednášejícím řadu dotazů týkajících se způsobilosti konkrétních
výdajů a jejich zařazení do kódů způsobilých výdajů a možnosti získání
bodů v rámci jednotlivých preferenčních kritérií, včetně způsobu
doložení pro uznání nároku na bodové zvýhodnění.
Po přestávce na občerstvení Ing. Jolana Rejchrtová nebo Ing. Radka
Klausová, zastupující Oddělení příjmu žádostí Regionálního odboru
Státního zemědělského intervenčního fondu Hradec Králové, přednesly
prezentaci týkající se správného postupu administrace žádosti o dotaci
a konkrétních změn vyplývajících z aktualizovaných Pravidel pro 8. kolo
příjmu žádostí. Posluchači byli seznámeni s častými chybami, kterých se
žadatelé nejčastěji v rámci podávání žádostí o dotaci a během
administrace dopouštějí, a které mají vliv na výši sankcí a finančních
oprav v kroku podání žádostí o platbu.
Ing. Jan Kodytek za oddělení kontrol na Regionálním odboru Státního
zemědělského intervenčního fondu Hradec Králové se zabýval správným
určením vhodného typu výběrového/zadávacího řízení. Následně se
zabýval i správným postupem v případě marketingového průzkumu. Nejčastěji se dotazy týkaly možnosti vypsání více
výběrových řízení, ukončení nebo zrušení výběrového řízení a změn v termínech podávání podkladů k výběru
dodavatele.
Účastníci byli seznámeni s agendou a činností Celostátní sítě pro venkov včetně možnosti stát se partnerem Celostátní
sítě pro venkov a podávat návrhy aktivit pro přípravu regionálního ročního prováděcího plánu pro rok 2020.
Ing. Michal Weber z firmy Agroteam CZ s.r.o. nebo Ing. Martin Tribula za Tribula DPK s.r.o. upozorňovali účastníky na
často se objevující chyby a nejasnosti, které se v žádostech o dotaci objevují již ve fázi přípravy a rozhodování
o podání žádosti k registraci.
David Černý, DiS., Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. se ve svém vstupu zabýval možnostmi podpory
pro zemědělce a další podnikatele včetně nastavených termínů, které vyhovují termínům vypsaných i plánovaných kol
příjmů žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Zpracoval/a: Ing. Miroslava Stárková
Dne: 4. 10. 2019

