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TISKOVÁ ZPRÁVA
Datum ukončení řádného podání Jednotných žádostí 2015 se
blíží
Praha, 26. května 2015 – Dne 29. května končí řádné podání Jednotných žádostí 2015.
Termín příjmu Jednotných žádostí byl v letošním roce prodloužen vzhledem k novým
a složitějším podmínkám v dotačních titulech. Tento prodloužený termín se týká i
opatření Přechodné vnitrostátní podpory, které jsou rovněž součástí Jednotné žádosti.
K dnešnímu dni jsme přijali 26 tisíc Jednotných žádostí. Řádný termín pro jejich podání je
29. května, žadatelé mají ještě možnost využít lhůtu 25 kalendářních dnů pro podání po termínu,
a to až do 23. června 2015. U těchto dotačních žádostí však již bude udělena sankce ve výši 1
% z celkově přiznané dotace za každý pracovní den. Žádosti o zařazení do Agroenvironmentálněklimatických opatření a Ekologického zemědělství již po 29. květnu podat nelze.
Stejně jako v loňském roce je naprostá většina žádostí podávána elektronicky přes aplikaci Portál
farmáře s pomocí zaměstnanců Oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského
intervenčního fondu. Nejvíce žádostí bylo prozatím v rámci těchto okresních pracovišť přijato ve
Frýdku-Místku, dále ve Vsetíně a ve Žďáru nad Sázavou.
Prostřednictvím Jednotné žádosti lze žádat o dotační tituly přímých plateb, neprojektových
opatření Programu rozvoje venkova (PRV) a Přechodných vnitrostátních podpor. Pro letošní
žádosti je na přímé platby stanovena roční obálka ve výši 24,3 miliardy korun, na neprojektová
opatření PRV se předpokládá rozdělit částku 8,5 miliardy korun a na Přechodné vnitrostátní
podpory je přiděleno 880 milionů Kč.
Jednotná žádost je od letošního roku ve znamení změn, které vychází ze Společné zemědělské
politiky. Novinkami jsou dotace Greening, Platba pro mladé zemědělce, rozšíření citlivých
komodit v rámci Dobrovolné podpory vázané na produkci, Ekologické zemědělství a Dobré životní
podmínky zvířat.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné
zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je
zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF
administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby,
tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin
KLASA a Regionální potravina.
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