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Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 11.12.2017 (doručena 11.12.2017 emailem)
Paní S. S. žádala poskytnutí následujících informací:
1. Zaslání počtu schválených žádostí (včetně dodatečně schválených a žádostí schválených ze
zásobníku projektů) a požadovaných částek o dotaci z PRV 2007-2013, podopatření I.1.3.1.
(Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům) na území JMK (RO Brno) v
jednotlivých kolech programového období a poté i celkový počet žádostí za toto období.
Žádáte, zda je to možné, uvést či označit (pokud bude zasílán seznam příjemců dotací) počty
žádostí o dotace, které podávaly vinařské podniky a vinařství. Pro potřeby práce potřebujete
znát celkový počet a finanční alokaci podaných žádostí (daného kola v JMK na podopatření
I.1.3.1.) a kolik z těchto žádostí bylo podáno vinařskými podniky.
2. Dále se ptáte, zda žádost o dotaci prostřednictvím podopatření I.1.3.1. mohli podávat pouze
vinaři, krmiváři, zpracovatelé mléka a masa či ještě někdo jiný? Dle dostupných informací a
dohledatelných údajů jste se dočetla, že vinařské podniky na dotace dosáhly především v
letech 2007,2008 a 2009. Od roku 2009 došlo k upravení preferenčních kritérií a na dotace
dosáhly výrobci krmiv, zpracovatelé mléka a masa.
3. Dotazujete se, zda je tato informace správná. Pokud ano, proč se z počátku programu
podporovaly vinařské podniky a posléze obory zmíněné výše? Šlo o rozhodnutí a záměr
Ministerstva zemědělství?
4. Z jakých podpůrných programů (evropských či národních) administrovaných Fondem mohli
vinaři čerpat dotace od roku 2007 doposud?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 21.12.2017
Ad 1) PRV 2007 – 2013, podopatření I.1.3.1 , RO Brno
Počet schválených žádostí v RO Brno (JMK) : 382
Finanční požadavek: 879 321 078,-Kč
Počet všech zaregistrovaných projektů RO Brno: 805
Žádosti o dotaci podopatření I.1.3.1 byly přijímány ve 2.,4.,7.,10.,13.,19. a 22. kole.
K požadavku o sdělení počtu žádostí, které podávaly vinařské podniky a vinařství, uvádíme, že
ve 2., 4., a 7., kole nelze tento počet vysledovat, v ostatních kolech lze počet žádostí vysledovat
omezeně
přes
výrobní
zaměření
dle údajů uvedených v přiložené tabulce. Ostatní Vámi požadované informace Vám zasíláme
v přílohách.
Ad 2) a 3) Žádost o dotaci prostřednictvím podopatření I.1.3.1 mohli podat žadatelé, kteří
splnili definici příjemce dotace a zároveň tzv. kritéria přijatelnosti. V dotazu uvedení zpracovatelé
byli bodově zvýhodněni v rámci preferenčních kritérií. Případná preference zpracování určitých
komodit byla rovněž promítnuta do bodování v rámci preferenčních kritérií, množství žadatelů
v rámci komodit a kol je náhodné. Na otázku, kdo a proč byl podporován, Vám může odpovědět
Ministerstvo zemědělství, jakožto tvůrce shora uvedených Pravidel, neboť Fond se řídil již
schválenými Pravidly.
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Ad 4) Dotace z Programu rozvoje venkova (PRV) v letech 2007-2013 byli čerpány z prostředků
Horizontálního plánu rozvoje venkova, od roku 2014 z prostředků Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova.
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