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SZIF bude přijímat žádosti ovocnářů druhé etapy jarních
mrazů 2019
V Praze dne 10. března 2020

Jarní mrazy v dubnu a v květnu 2019 silně poškodily ovocnou produkci na celém území ČR.
Ke zmírnění těchto škod byla určena podpora na Zmírnění škod způsobených jarními mrazy
na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2019.
V první etapě byly Ministerstvem zemědělství kompenzováni na konci roku 2019 žadatelé, kteří
žádali v podprogramu M.1.4., v režimu de minimis. V dubnu 2020 budou přijímány zbylé žádosti
na dva podprogramy. Jedná se o podprogram pro letní ovocné druhy (broskve, meruňky, třešně,
višně, švestky a slívy, rybíz červený a bílý, rybíz černý, jahody, maliny, borůvky a angrešt)
a podprogram pro zimní ovocné druhy (tj. jablka a hrušky).
Vzhledem k tomu, že počínaje rokem 2020 přešla administrace dotačních programů dle Zásad,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací, plně do kompetence SZIF, bude Fond
tuto dotaci nejen přijímat a administrovat, ale také vyplácet.
Žádosti se podávají výhradně prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Jejich příjem bude
zahájen 28. 4. 2020 v 8:00 hodin a potrvá do 7. 5. 2020 do 18:00 hodin.
Týden před spuštěním podání žádosti bude na Portálu farmáře žadatelům k dispozici ke stažení
formulář žádosti spolu s příručkou k jejímu podání.
Žadatelé, kteří nemají doposud zřízen přístup do Portálu farmáře SZIF, najdou veškeré potřebné
informace, jak vyplnit formulář žádosti o přístup a jaké dokumenty předložit pro posouzení
totožnosti a oprávněnosti žadatele zde.
Informace
ohledně
podmínek
čerpání
dotace
jsou
pro
žadatele
k
dispozici
na https://www.szif.cz/cs/rizika v části Zpravodajství a Ke stažení, kde naleznou žadatelé
příslušné Zásady.
Požádat o částečnou kompenzaci škod může zemědělský podnikatel, který má výměru ovocných
sadů/jahod minimálně 0,5 hektaru a který neobdržel dotaci podle Zásad, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných
kulturách v dubnu a květnu 2019 – de minimis, čj.: 40199/2019-MZE-18145. Skutečnou
utrpěnou škodu dokládá žadatel údaji ze svého účetnictví. Dotace bude přiznána v plné výši
pouze za předpokladu doložení dokladu o pojištění ovocných sadů/jahod v roce 2019. Pokud
žadatel pojištění nemá, bude dotace krácena o polovinu. Dále je nutné doložit výpis z registru
sadů od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
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