TISKOVÁ ZPRÁVA
SZIF pořádá semináře k podzimnímu kolu PRV.
Praha 2. září 2019 – 8. kolo příjmu žádostí na projekty Programu rozvoje venkova (PRV)
se blíží. Už v říjnu bude možné požádat o dotace, pro žadatele je připravena celková
částka přes 1,6 miliardy korun. Aby byli zájemci co nejlépe připraveni, přichystal pro
ně Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) sedm seminářů. Ty proběhnou napříč ČR
od 5. do 26. září.
Podzimní kolo příjmu žádostí se blíží, a tak informace budoucím žadatelům určitě přijdou vhod.
Od letošního srpna jsou na webových stránkách SZIF a Ministerstva zemědělství k dispozici
Pravidla pro poskytování dotací (u jednotlivých operací). Platební agentura zároveň organizuje
ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov sérii seminářů. Na nich budoucím žadatelům představí
vyhlášené operace, administraci projektů a také jak správně vyplnit žádost. Příklady dobré a
špatné praxe ukážou, čeho by se měli žadatelé vyvarovat, aby předešli zbytečným chybám.
Informační materiál k základním změnám pro 8. kolo a nejčastějším chybám žadatelů je
k dispozici na webových stránkách www.szif.cz v nejčastějších dotazech, v sekci PRV (zde).
8. kolo podpoří investice do potravinářských a lesnických podniků, projekty na diverzifikaci
příjmů zemědělců, vzdělávání i projekty spolupráce za více než 1,6 miliardy korun. Podzimní
kolo reaguje na aktuální situaci v boji s kůrovcem, kdy je spouštěna většina lesnických operací.
Hlavní novinkou bude výrazné snížení náročnosti u zadávacích zakázek. U zakázky do 2 000 000
korun bez DPH na dodávky a/nebo služby, resp. do 6 000 000 korun v případě stavebních prací
se nově ruší uzavřené výzvy a nahrazují se jednodušším cenovým marketingem.
Příjem žádostí proběhne pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 8. října 2019 8:00
hodin do 29. října 2019 18:00 hodin.
Operace vyhlašované v 8. kole příjmu žádostí jsou následující:
operace
1.1.1 Vzdělávací akce
1.2.1 Informační akce
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
6.4.2 Podpora agroturistiky
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Alokace (Kč)
40 000 000
25 000 000
500 000 000
360 000 000
130 000 000
27 000 000
100 000 000
33 000 000
30 000 000
28 000 000
140 000 000

Kontakt: Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668, mobil: +420 733 696 550, e-mail: info@szif.cz

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů
Celkem

170 000 000
60 000 000
20 000 000
1 643 000 000

Přehled nabízených seminářů uvádíme v následující tabulce. Účast je bezplatná. Některé ze
seminářů jsou zaměřené jen na určité operace a u některých je zapotřebí potvrdit účast předem.
Bližší informace získáte přímo z pozvánek, které jsou k dispozici na webových stránkách SZIF
v Kalendáři akcí nebo přímo ve Zpravodajství pod příslušným regionálním odborem
(www.szif.cz/cs/szif-ro).

Kraj

Okres

Jihočeský

Jihočeský

Plzeňský

Písek

Přesné místo konání
aula VOŠ lesnické a Střední
školy B. Schwarzenberga,
Lesnická 55, 397 01 Písek

České
Hostinec na Dolánku, Pištín
Budějovice 56, 373 46 Pištín
sál Regionálního centra
celoživotního vzdělávání,
Klatovy
Plánická 174, 339 01
Klatovy

Zlínský

Vsetín

Olomoucký

Přerov

Královéhradecký

Jičín

Pardubický

Pardubice

Kulturní dům Zašová č.p.
809, 756 51 Zašová
Zasedací místnost Mze,
Wurmova 606/2, 750 02
Přerov I
Restaurace Radnice,
Náměstí 4, 507 58
Mlázovice
Hostinec U Kosteleckých,
Hostovická 2, 533 01
Pardubice

Datum

Čas

6. 9. 2019

10:00 - 14:00

5. 9. 2019

10:00 - 14:00

9. 9. 2019

10:00 - 14:00

23. 9. 2019

9:00 - 14:00

25. 9. 2019

9:00 - 14:00

25. 9. 2019

9:00 - 14:00

26. 9. 2019

9:00 - 14:00

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF
Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné
rybářské 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 značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.

Kontakt: Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668, mobil: +420 733 696 550, e-mail: info@szif.cz

