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Aktualizace Obecných podmínek Pravidel, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování dotace na Projekty
Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020
V Praze dne 4. července 2018
Dne 3. 7. 2018 ministr zemědělství, Ing. Miroslav Toman, CSc., schválil aktualizaci znění
Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020, pro 6. kolo příjmu žádostí o dotaci.
Aktualizace se týká stanovení finančního limitu na pravomocně uloženou sankci ze strany Státní
zemědělské a potravinářské inspekce v ustanovení kap. 4., písm. t), a to následujícím
způsobem:
Žadateli/příjemci dotace nebyla Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí v období tří let
před zahájením příjmu žádostí do konce lhůty vázanosti projektu na účel uložena pravomocná
sankce ve výši 100 tis. Kč a výše za:
1. použití enologických postupů, které jsou v rozporu s přílohami k nařízení (EU) č. 606/2009, s
výjimkou překročení limitů pokud jsou v přílohách tohoto nařízení stanoveny, nebo
2. přidání vody nebo alkoholu v rozporu s požadavky Přílohy VIII části II odstavce A bodu 1 nebo
2 nařízení (EU) č. 1308/2013, nebo v rozporu s požadavky Přílohy XVb části A bodu 1 nebo 2
nařízení (ES) č. 1234/2007, nebo
3. porušení článků 103 nebo 113 nařízení (EU) č. 1308/2013, nebo porušení čl. 118m nebo čl.
118v nařízení (ES) č. 1234/2007, nebo
4. uvádění na trh produktu, u kterého byl porušen některý požadavek uvedený shora v bodech
1 až 3; C.

Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu ministra zemědělství.
Příloha:
Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 20142020 platné pro 6. kolo příjmu žádostí (termín příjmu žádostí 3. - 23. 4.18)
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