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Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 8. kola Programu rozvoje venkova – operace 6.4.2
Podpora agroturistiky, záměr b) - oprava
V Praze dne 18. listopadu 2019
Státní zemědělský intervenční fond dne 15. listopadu 2019 provedl na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR doporučení
Žádostí o dotaci v rámci operace 6.4.2 Podpora agroturistiky, záměr b) Podpora agroturistiky – území krajů Ústeckého, Moravskoslezského a
Karlovarského. Všechny 4 Žádosti byly zařazeny do kategorie Doporučen.
Upozorňujeme, že v souladu s kap. 5.5 Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020, musí žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci byly zařazeny v kategorii Doporučen a Náhradník, předložit
povinné přílohy, příp. nepovinné přílohy (viz specifické podmínky Pravidel) nejpozději do 7. ledna 2020 v případě, že žadatel realizuje pouze
cenový marketing/cenové marketingy, nebo nejpozději do 18. února v případě, že žadatel realizuje výběrové/zadávací řízení. V případě, že přílohy
nebudou doloženy v termínu, bude u Žádosti o dotaci ukončena administrace.
Postup pro doložení příloh je popsán v „Podrobném postupu pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře. Postup
generování a nahrávání formulářů pro výpočet finančního zdraví je popsán v „Podrobném postupu pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele
prostřednictvím Portálu farmáře“. Podklady pro výpočet finančního zdraví se dokládají samostatně, pouze prostřednictvím Portálu farmáře.
Dokumenty jsou zveřejněny na Portálu farmáře a www.szif.cz/cs/prv2014 (Ke stažení). Funkcionalita Portálu farmáře pro dokládání příloh
k Žádosti o dotaci je aktuálně spuštěna.
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Souhrnný přehled Žádostí o dotaci v operaci 6.4.2 záměr b)
6.4.2 b)

RO SZIF
PHA - Praha

PHA

ČB

ÚL

HK

BR

OL

OP

Celkem

Zaregistrovaných Žádostí

-

-

4

-

-

-

-

4

ČB - České Budějovice

Kategorie Doporučen

-

-

4

-

-

-

-

4

ÚL - Ústí nad Labem

Min. počet bodů pro doporučení

HK - Hradec Králové

36

Kategorie Náhradník

-

-

-

-

Min. počet bodů pro náhradníky

-

-

-

-

OL - Olomouc

-

Kategorie Nedoporučen

-

-

-

-

BR - Brno

-

-

-

-

OP - Opava

Vzhledem k ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), nejsou v seznamech uváděna jména a příjmení fyzických osob – tito žadatelé jsou v seznamech
identifikováni prostřednictvím registračního čísla Žádosti o dotaci.
Seznam Žádostí o dotaci 6.4.2 záměr b) v kategorii Doporučen
Č.

Registrační číslo Žádosti

1.
2.
3.
4.

19/008/0642b/342/000496
19/008/0642b/341/000481
19/008/0642b/341/000056
19/008/0642b/341/000502

Počet
bodů
55
47
46
36

Název subjektu

Název projektu

Farma Tušimice s.r.o.

Podpora agroturistiky
stavba pro agroturistiku
Parmakulturní farma Vysoká, objekt SO 01
Agroturistika

Hospodyňka CZ s.r.o.

Termín doložení příloh
18.02.2020
07.01.2020
18.02.2020
07.01.2020

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