TISKOVÁ ZPRÁVA
Na biopásy vyplatí SZIF 81 milionů korun
Praha, 5. května 2021 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vyplácet další
dotace na Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO). Jedná se o dotační
opatření určená na založení a obhospodařování krmných a nektarodárných biopásů.
Fond tak mezi zemědělce rozdělí celkem 81 milionů korun.
Dotační opatření na založení a obhospodařování biopásů zahrnuje podopatření na krmné
biopásy. O tuto dotaci požádalo v loňském roce 302 zájemců, kterým bude rozdělena částka
téměř 59 milionů korun. Dalším podopatřením jsou nektarodárné biopásy. K této dotaci se sešlo
206 žádostí a žadatelům se vyplatí celkem 22 milionů korun.
Uvedená dotační opatření podporují biodiverzitu ptactva, drobných obratlovců a opylovačů v
zemědělské krajině formou zajištění potravních zdrojů a poskytnutí úkrytů v období, kdy je jich
v zemědělské krajině nedostatek. Dotace jsou vypláceny na hektar (ha) biopásu. Žadatelé musí
založit biopás o požadovaných rozměrech a dodržovat předepsaný způsob obhospodařování.
Uvedené dotační tituly jsou zařazeny do Agroenvironmentálně-klimatických opatření, spadají do
tzv. neprojektových opatření Programu rozvoje venkova (PRV). Žádosti o tyto dotace se podávají
prostřednictvím Jednotné žádosti.
Žadatelé se mohou pro urychlení výplat vzdát práva na odvolání. To je možné provést přes Portál
farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář „Prohlášení o vzdání se práva
odvolání“, který je na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke
stažení“, ve složce Jednotná žádost.
SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál
farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu
farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře
SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq.
Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu
info@szif.cz.
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