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Informace pro žadatele dotačního programu 2.A. k příjmu
žádosti o dotaci pro rok 2023
V Praze dne 29. července 2022

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o možnosti podání žádostí na dotační
program 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných
hospodářských zvířat pro rok 2023.
Podání žádosti (motivačního formuláře) pro rok 2023 probíhá elektronicky prostřednictvím
Portálu farmáře.
Příručku pro podání žádosti naleznete na webových stránkách Fondu u dotačního programu 2.A.
v části Ke stažení > Příručky zde.
Žadatel podává žádost o dotaci na každý předmět dotace zvlášť. Žádost o dotaci musí být podána
před zahájením realizace předmětu dotace. Povinnou přílohou k 1. žádosti pro rok 2023 je
Oprávnění nebo pověření k výkonu činnosti, popř. doklad o uznání chovatelského sdružení podle
§ 3 a 5 zákona č. 154/2000 Sb., či chovatelského podniku prasat.
U předmětů dotace 2.A.a.1., 2.A.e.1.a.D.1., 2.A.e.1.a.K, 2.A.e.1.a.L., 2.A.e.1.a.O.1.,
2.A.e.1.a.O.2., 2.A.e.1.a.P., 2.A.e.1.a.R., 2.A.e.1.a.S., 2.A.e.2.g.1., 2.A.e.2.g.2., 2.A.e.2.g.3.,
2.A.e.2.g.4., 2.A.e.2.h., 2.A.e.2.i., 2.A.e.2.j. a 2.A.e.2.k.1., 2.A.e.2.k.2. je žadatelem příslušné
uznané chovatelské sdružení nebo oprávněná osoba (=administrátor), jejichž prostřednictvím
se poskytuje podpora konečným příjemcům dotace. Příslušné uznané chovatelské sdružení nebo
oprávněná osoba podává žádost o dotaci za všechny konečné příjemce dotace (tj. za celou sumu
dotací). Jednotliví koneční příjemci dotace jsou povinni podat své požadavky na poskytnutí
dotace u příslušného uznaného chovatelského sdružení nebo oprávněné osoby do 1. 10. daného
roku, a to způsobem, který určí administrátor. Konečným příjemcem dotace je
chovatel/majitel příslušného vyjmenovaného hospodářského zvířete. Pro účely tohoto dotačního
programu se chovatelem rozumí subjekt (fyzická nebo právnická osoba, v jejímž chovu se zvíře
narodilo, nebo která je jeho majitelem nebo držitelem), kterému vznikly náklady na předmět
podporované činnosti.
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Termíny příjmu žádostí o dotaci pro rok 2023
Termín příjmu od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022 pro:
Předmět
dotace
2.A.a.1.
2.A.a.2.
2.A.e.2.i.
2.A.e.2.j.
2.A.e.2.k.1.
2.A.e.2.k.2.

Název předmětu dotace
Podpora ověřování původu - pro stanovení DNA potomstva u plemenného skotu
a kanců
Podpora ověřování původu - podpora na zajištění analýzy pro stanovení
genomické plemenné hodnoty plemenného skotu
Podpora chovateli berana z chovu zapojeného v kontrole užitkovosti a
zapsaného do plemenné knihy
Podpora chovateli kozla z chovu zapojeného v kontrole užitkovosti a zapsaného
do plemenné knihy
Podpora chovateli berana s doloženou plemennou hodnotou v elitních třídách
Podpora chovateli kozla s doloženou plemennou hodnotou v elitních třídách

Termín příjmu od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022 pro:
Předmět
dotace
2.A.e.2.e.1.
2.A.e.2.e.2.
2.A.e.2.e.3.
2.A.e.2.e.4.
2.A.e.2.g.1.
2.A.e.2.g.2.

2.A.e.2.g.3.

2.A.e.2.g.4.

Název předmětu dotace
Podpora na provádění a zabezpečení kontroly dědičnosti - dojitelnost u skotu
Podpora na provádění a zabezpečení kontroly dědičnosti - lineární popis
a hodnocení zevnějšku skotu
Podpora na provádění a zabezpečení kontroly dědičnosti na otestovaného býka
- zdraví
Podpora na provádění a zabezpečení kontroly dědičnosti na prase v nukleových
a rezervních chovech
Podpora na testování kanečků - bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc,
hampshire, české výrazně masné a pietrain
Podpora na testování kanečků - bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc,
hampshire, české výrazně masné a pietrain, v případě unifikované testace se
zjišťováním spotřeby krmné směsi
Podpora na testování kanečků - bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc,
hampshire, české výrazně masné a pietrain, které pochází z chovu sérologicky
negativního na PRRS
Podpora na testování kanečků - bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc,
hampshire, české výrazně masné a pietrain, v případě unifikované testace se
zjišťováním spotřeby krmné směsi a které pochází z chovu sérologicky
negativního na PRRS

2.A.e.2.h.

Podpora majitelům kanců z nukleových a rezervních chovů prasat

2.A.e.3.c.

Podpora testování a posuzování růstové schopnosti skotu na provoz odchovny
plemenných býků
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Termín příjmu od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022 pro:
Předmět
dotace

Název předmětu dotace

2.A.b.D.

Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - drůbež

2.A.b.I.

Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - ryby

2.A.b.K.

Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - kozy

2.A.b.O.

Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - ovce

Termín příjmu od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022 pro:
Předmět
dotace

Název předmětu dotace

2.A.b.C.
2.A.b.E.1.
2.A.b.E.2.
2.A.b.E.3.
2.A.b.M.
2.A.b.P.
2.A.e.1.a.D.1.
2.A.e.1.a.D.2.
2.A.e.1.a.I.
2.A.e.1.a.K.
2.A.e.1.a.L.
2.A.e.1.a.O.1.
2.A.e.1.a.O.2.
2.A.e.1.a.P.
2.A.e.1.a.R.
2.A.e.1.a.S.
2.A.e.1.b.1.
2.A.e.1.b.2.
2.A.e.1.b.3.
2.A.e.2.a.
2.A.e.2.b.
2.A.e.2.c.1.
2.A.e.2.c.2.
2.A.e.2.c.3.
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Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - mléčný a kombinovaný typ
skotu
Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - anglický plnokrevník a klusák
Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - český teplokrevník,
slovenský teplokrevník, moravský teplokrevník, koně Kinských, český trakén
Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - koně - ostatní plemena
Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - masný typ skotu
Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - prasata
Kontrola užitkovosti - podpora na každé rodokmenově vylíhnuté, označené a
zastavené mládě do odchovu dle Osvědčení o původu hejna
Kontrola užitkovosti - podpora na každé rodokmenově vylíhnuté a označené
kuře ve šlechtitelském chovu běžců
Kontrola užitkovosti - ryby
Kontrola užitkovosti - kozy
Kontrola užitkovosti - prasnice zařazená do tvorby superplodných linií
Kontrola užitkovosti - ovce
Kontrola užitkovosti - ovce s kontrolou mléčné užitkovosti
Kontrola užitkovosti - prasnice v uznaných nukleových chovech
Kontrola užitkovosti - prasnice v rezervních chovech
Kontrola užitkovosti - skot
Kontrola užitkovosti - podpora na zajištění rozborů vzorků mléka u skotu
Kontrola užitkovosti - podpora na zajištění rozborů vzorků mléka u ovcí
dojených plemen
Kontrola užitkovosti - podpora na zajištění rozborů vzorků mléka u koz
dojených plemen
Podpora na zajištění testování užitkových vlastností mladých plemenných koní
(Kritérium mladých koní)
Podpora na zajištění kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti anglického
plnokrevníka a klusáka
Podpora na klisnu za úspěšné absolvování zkoušky výkonnosti - český
teplokrevník, slovenský teplokrevník, český trakén
Podpora na klisnu za úspěšné absolvování zkoušky výkonnosti českomoravský belgický kůň, norik a slezský norik
Podpora na klisnu za úspěšné absolvování zkoušky výkonnosti - ostatní
plemena, pro která je vedena plemenná kniha
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Předmět
dotace
2.A.e.2.d.
2.A.e.2.l.1.
2.A.e.2.l.2.
2.A.e.2.l.3.
2.A.e.3.a.
2.A.e.3.b.1.
2.A.e.3.b.2.
2.A.e.3.d.1.
2.A.e.3.d.2.
2.A.e.3.e.

IČ: 48133981

Název předmětu dotace
Podpora na zajištění plemenitby koní formou inseminace
Podpora na uznanou drůbež ve šlechtitelském chovu - slepice a kohout
masného typu
Podpora na uznanou drůbež ve šlechtitelském chovu - slepice a kohout
nosného typu
Podpora na uznanou drůbež ve šlechtitelském chovu - krůta, kachna, husa,
krocan, kačer, houser
Podpora testování skotu, stanice kontroly výkrmnosti skotu
Podpora testování prasat - dokrmené prase použité pro odhad plemenné
hodnoty
Podpora testování prasat - prověřená skupina prasat
Podpora k provozování zařízení na testování a posuzování hřebečků do stáří
2 let
Podpora k provozování zařízení na testování a posuzování hřebečků ve stáří
nad 2 roky
Podpora na testování a posuzování ovcí a koz

DIČ: CZ48133981

4z4

