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Novinky u dotačních programů 8.F. a 20.
V Praze dne 12. února 2020

Společné pro všechny dotační programy




motivace pro sledované období 2020 – podání Předběžné žádosti (DP 20.)/Žádosti
o dotaci (DP 8.F.) pro dané období v papírové podobě, před jeho zahájením v určených
termínech;
po konci sledovaného období 2020 musí žadatelé podat (pouze elektronicky přes
portál farmáře) v určených termínech Formuláře s doklady prokazujícími nárok
na dotaci (dále jen Formuláře s doklady):






DP 8.F. (1.10.2020 – 31.10.2020);
DP 20.A., DP 20.C. a DP 20.D. (1.10.2020 – 31.10.2020);
DP 20.B. (1.9.2020 – 30.9.2020);

motivace pro sledované období 2021 – podání Žádosti o dotaci pro dané období, před
jeho zahájením v určených termínech, pouze v elektronické podobě přes Portál
farmáře:





DP 8.F. (1.8.2020 – 31.8.2020) – období o měsíc předsazeno oproti předešlému
sledovanému období – důvodem je splnění motivace žadatele, tedy nutná
aktualizace Ozdravovacích programů/Plánů preventivních opatření pro
dané sledované období ode dne následujícího po dni podání Žádosti o dotaci
do začátku sledovaného období 2021 (tzn. nejpozději do 30.9.2020);
DP 20.A., 20.C. a 20.D. (1.9.2020 – 30.9.2020);
DP 20.B. (1.8.2020 – 31.8.2020);

 manuály k jednotlivým DP (8.F. a 20.) nejsou právně závazné dokumenty, tudíž
pro splnění všech podmínek v rámci jednotlivých DP je nutné se řídit zněním
aktuálních Zásad;
 podání:






veškerá budoucí podání se budou provádět pouze elektronicky přes PF;
bez podané Předběžné žádosti/Žádosti o dotaci, nebo bez podaného Formuláře
s doklady není nárok na dotaci;
na pozdní podání Předběžné žádosti/Žádosti o dotaci a Formuláře s doklady není brán
zřetel;
součástí Formuláře již není doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu
dotace – kontrola zemědělského podnikatele bude probíhat systémově;
nově jako jednu z povinných příloh podává žadatel k Formuláři s doklady potvrzení
od veterináře u těchto podprogramů – 20.A.d., 20.B.a., 20.C.c.

DP 8.F.



podání jedné Žádosti o dotaci/jednoho Formuláře s doklady pro všechny
podprogramy (DP 8.F.a, 8.F.b., 8.F.c.) na osobu žadatele;
pro sledované období 2021 bude z důvodu splnění motivačního účinku podání Žádosti o
dotaci o měsíc předsazeno (od 1.8.2020 – 31.8.2020) – nutná aktualizace
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Ozdravovacích programů/Plánů preventivních opatření pro dané sledované
období (viz výše v textu);
 zadávání dokladů/soupisů a potvrzení o provedené úhradě/výpisů z účtů přes
Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů na Portálu farmáře;
 úhrada nákladů musí proběhnout nejpozději před datem podání Formuláře s doklady;
 veškeré kopie dokladů MUSÍ obsahovat u daných podprogramů následující informace
(může se jednat i o soupis):




DP 8.F.a. – hospodářství, úkon a částku/y;
DP 8.F.b. – hospodářství, úkon a částku/y;
DP 8.F.c. – turnus, hala, hospodářství, úkon a částku/y.

DP 20. – v rámci všech dotačních programů (DP 20.A., 20.B., 20.C., 20.D.) bude
u vybraného vzorku žadatelů probíhat fyzická kontrola na místě.
DP 20.A.


žadatelem může být
sledovaného období:




pouze subjekt, který byl alespoň jeden den během

zapojen do dobrovolného režimu jakosti Q CZ (nutné společně s Formulářem doložit
tento doklad – Potvrzení o vstupu do režimu jakosti Q CZ nebo platný Certifikát
produktu M1 nebo M2 vydaný SVÚ Olomouc); nebo
registrovanou osobou podnikající v ekologickém zemědělství (nutné společně
s Formulářem doložit tento doklad);

 v případě, že žadatel žádá na identická hospodářství (stáje se považují za nedílnou
součást hospodářství) u dotačního podprogramu 20.A.c. a podopatření „Zlepšení
stájového prostředí v chovu dojnic“ v rámci opatření „Welfare“ pod Jednotnou žádostí
v totožném časovém úseku (sledované období 2020 se vztahuje na Jednotnou žádost
2019 a 2020), nebude žadateli na tato hospodářství v rámci dotačního
podprogramu 20.A.c. poskytnuta dotace.
DP 20.B.


žadatel již nedokládá:



kopie účetních dokladů dokumentujících nákup daných přípravků
20.B.d. a 20.B.f.;
Potvrzení výrobce krmných směsí u 20.B.d.

u DP 20.B.a.,

Dané dokumenty si žadatel ponechává u sebe pro potřeby případné fyzické kontroly na
místě.
DP 20.C.


žadatel již nedokládá:
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výpis z ústřední evidence (DP 20.C.a., 20.C.b., 20.C.c., 20.C.d., 20.C.f. a
20.C.g.) – bude se získávat systémově z IZR;
kopie účetních dokladů dokumentujících nákup daných přípravků/prostředků u DP
20.C.b. a 20.C.c.;
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doklad potvrzující počet kvalifikovaných ošetřovatelů
u DP 20.C.g.;
Potvrzení výrobce krmných směsí u DP 20.C.b.

na

porodně

prasnic

Dané dokumenty si žadatel ponechává u sebe pro potřeby případné fyzické kontroly na
místě.
DP 20.D.
nově žadatelé mohou ve sledovaném období 2020 žádat na DP 20.D.a., 20.D.b.,
20.D.c. a 20.D.f.;
 pro DP 20.D.a., 20.D.b. a 20.D.c. se bude počítat průměrný početní stav KBTPM z denních
stavů a to v rozmezí 1.11.2019 – 31.3.2020;
 pro DP 20.D.f. se budou načítat hodnoty za jednotlivá telata dle poměru jejich pobytu na
hospodářství se školkovým způsobem chovu (hodnota u jednoho telete může nabývat
hodnot v rozmezí 0-1) vzhledem k době prvních 180 dní života od data jejich narození:







jedná se o telata narozená v rozmezí 1.10.2019 – 31.3.2020;
příklad 1: hodnota 1 bude u telete, které se narodí ve výše uvedeném období a
stráví celých 180 dní od narození na některém z hospodářství žadatele,
kde je prováděn školkový způsob chovu;
příklad 2: hodnota 0,5 bude u telete, které se narodí ve výše uvedeném období a
stráví 90 dní v rámci prvních 180 dní od narození na některém z hospodářství
žadatele, kde je prováděn školkový způsob chovu.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně DP 8.F. a 20. se můžete obrátit na Ing. Lukáše Pelle
(Lukas.Pelle@szif.cz).
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