Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY – NÁRODNÍ DOTACE DLE ZÁSAD
V Praze dne 1. března 2017

1.

OTÁZKA
O jaké národní dotace dle Zásad, kterými se stanovují podmínky
pro poskytování dotací pro rok 2017 na základě § 1, § 2 a § 2d
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů si žadatel může v roce 2017 požádat?

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

ODPOVĚĎ
Jedná se o tyto dotační programy:
1.D. Podpora včelařství
1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech,
chmelnicích a ve školkách
1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů
2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných
hospodářských zvířat
2.D. Nákup plemenných zvířat
3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
8. Nákazový fond
9. Poradenství a vzdělávání
9.A. Speciální poradenství
9.E. Školní závody
9.F. Podpora poradenství v zemědělství
9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí
9.I. Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství
10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací
10.E. Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe
13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu
15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
17. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů
18. Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů
s humanitárním zaměřením
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19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských
produktů v režimech jakosti Q CZ
20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat
2.

Kde najde žadatel důležité informace k jednotlivým dotačním
programům?

3.

Do kdy je možné podat žádost o národní dotace?

4.

Kde a jakým způsobem se podává žádost o národní dotace dle
Zásad?

5.

Kde nalezne žadatel formuláře k podání žádosti?

V Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro
rok 2017 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. https://www.szif.cz/cs/nd,
KE STAŽENÍ
V Zásadách nalezne žadatel na str. 4 přehledovou tabulku se všemi
dotačními programy, ve které je uvedeno datum zahájení a ukončení
příjmu žádostí pro každý dotační program.
Žádost o dotaci předkládá žadatel na příslušném pracovišti OPŽL SZIF
ve dvojím originálním vyhotovení dle sídla (u právnické osoby) a dle
adresy trvalého pobytu (u fyzické osoby).
Formuláře jsou součástí Zásad, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotací. Ke stažení na https://www.szif.cz/cs/nd,
KE STAŽENÍ
Žadatel v Zásadách v části B nalezne společné vzory formulářů pro
všechny dotační programy. U jednotlivých dotačních programů nalezne
konkrétní formuláře pro daný dotační program.

6.

Je možné podat žádost o národní dotace dle Zásad elektronicky,
např. prostřednictvím Portálu farmáře?

7.

Kdo rozhoduje o poskytnutí národních dotací dle Zásad?

8.

Na jaké dotační programy je nutné podat tzv. předběžnou
žádost?

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Nikoli, žádosti na národní dotace dle Zásad se podávají v listinné
podobě na příslušná pracoviště OPŽL SZIF dle sídla (u právnické
osoby) a dle adresy trvalého pobytu (u fyzické osoby).
O dotaci rozhoduje a dotaci poskytuje Ministerstvo zemědělství ČR,
a to písemným rozhodnutím. Při poskytování dotací se postupuje dle
rozpočtových pravidel.
Jedná se o dotační programy 19.A., 20.A. a 20.B.
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9.

Do kdy se podává předběžná žádost u vybraných dotačních
programů?

DP 19.A.- termín pro podání předběžných žádosti pro rok 2018 je
nejpozději do 31. 5. 2017.
DP 20.A. - termín pro podání předběžné žádosti je pro období plnění
účelu dotace od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 od 11. 9. do 29. 9. 2017.
DP 20.B. - termín pro podání předběžné žádosti pro rok 2017 u DP
20.B. je od 1.3. do 14.3.2017. Termín pro podání předběžné žádosti u
20.B. pro rok 2018 je nejpozději do 31. 8. 2017.

10.

Kde a jakým způsobem se podává předběžná žádost?

Předběžnou žádost předkládá žadatel na příslušném pracovišti OPŽL
SZIF dle sídla (u právnické osoby) a dle adresy trvalého pobytu (u
fyzické osoby).
Formuláře jsou rovněž součástí Zásad.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981
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