TISKOVÁ ZPRÁVA
SZIF bude hospodařit s více jak 42 miliardami korun
Praha 11. března 2022 – Sněmovna 10. března schválila rozpočet Státního zemědělského
intervenčního fondu (SZIF) na rok 2022. Fond bude hospodařit s rozpočtem ve výši
téměř 42,6 miliardy korun, což je zhruba o 2,2 miliardy korun více, než vloni.
Největší podíl finančních prostředků je směřovaný na úhradu přímých plateb, a to více než
22,6 miliardy korun. Druhým pilířem dotací jsou a dotační tituly realizované v rámci Programu
rozvoje venkova ve výši téměř 12 miliard korun. Národní dotace potom dosahují částky
téměř 5 miliard korun a podpora Společné organizace trhů je stanovaná ve výši více než
300 milionů. Fond také plánuje marketingovou podporu značek kvality v objemu
200 milionů korun.
Finanční prostředky z rozpočtu EU činí více než 31 miliard korun, další prostředky směřující do
oblasti zemědělství, potravinářského průmyslu a budování české krajiny jsou alokovány
z národních zdrojů, a to ve výši necelých 9 miliard korun.

Rozpočet SZIF 2022 (dotační programy)
Oblast
Částka v tis. Kč
Přímé platby
22 614 577
Program rozvoje venkova
11 912 967
Národní dotace
4 941 500
Společná organizace trhů
327 446
Podpora značek kvality
200 000

Kontakt: Oddělení tiskové SZIF, tel.: +420 733 696 550, e-mail: press@szif.cz
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mobil: +420 733 696 550
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) 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
a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž
administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. SZIF má v současné době 7 regionálních
odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení.
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