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

V Praze dne 11. března 2014
Zpracoval: Ing. Zuzana Bílá, kontakt: tel.: 222 871 778, e-mail: zuzana.bila@szif.cz

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost – dodatečně doporučené Žádosti o dotaci v rámci 18. kola
Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 3.3.2014 dodatečně doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 9 Žádostí
o dotaci v rámci opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost.
V souladu s Pravidly pro žadatele budou žadatelé, jejichž Žádosti byly dodatečně doporučeny, v nejbližší době vyzváni z příslušného RO SZIF
k předložení příloh k Žádosti o dotaci.
V následující tabulce uvádíme specifikace dodatečně doporučených Žádostí o dotaci – Žádosti jsou řazeny dle bodového hodnocení. Žádosti se
stejným bodovým hodnocením jsou řazeny dle požadované výše dotace.

Seznam dodatečně doporučených Žádostí o dotaci I.3.1
Registrační číslo Žádosti

Počet
bodů

1.

13/018/1310a/172/000030

2.

Č.

Název subjektu

Název projektu

23

Zemědělský svaz České republiky

Integrované systémy regulace škodlivých organismů (choroby, škůdci, plevele) v polních
plodinách

13/018/1310a/172/000026

23

Zemědělský svaz České republiky

Požadavky na ochranu půdy, vody a ovzduší v zemědělském podniku

3.

13/018/1310a/172/000028

23

Zemědělský svaz České republiky

Integrovaná ochrana hlavních polních plodin a omezení negativních vlivů pesticidů na živ.
prostředí

4.

13/018/1310b/410/000138

23

Šance na vzdělání, o.p.s

Efektivní řízení procesu a nástroje k jeho úspěšnému naplánování a realizaci

5.

13/018/1310b/420/000139

23

MARIE JÍRŮ

K vyšší konkurenceschopnosti prostřednictvím procesních změn

1/2

6.

13/018/1310b/671/000012

23

Agrární komora Olomouckého kraje

Inovace a modernizace postupů při monitoringu zemědělské výroby

7.

13/018/1310b/110/000618

23

JOSEF SLUKA

Odborné vzdělávání pracovníků v zemědělství na téma finance, procesy a trh

8.

13/018/1310b/452/000081

23

Regionální agrární komora Královéhradeckého
kraje

Odborné vzdělávání k zákonným povinnostem zemědělských podnikatelů

9.

13/018/1310b/120/000109

23

LUDĚK BRABEC

Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství v oblasti financí a procesů (opatření I.3.1.)

Všichni výše uvedení žadatelé souhlasili se zveřejněním uvedených údajů v souladu s platnými Pravidly pro žadatele.
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