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Informace pro žadatele - SZP 2015
Platba pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA)
A NATURA 2000 na z. p.
Od roku 2015 dochází ke značným změnám v podmínkách pro poskytnutí platby v méně příznivé
oblasti (LFA) a u platby v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.

Společné podmínky, které musí žadatel splňovat:


Zemědělský podnikatel – subjekt, který v roce 2015 žádá o dotace v rámci opatření LFA
nebo Natura 2000 na z. p., musí být zemědělským podnikatelem dle § 2e až 2 ha zákona
o zemědělství nebo organizační složkou státu podle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
Atribut zemědělského podnikatele bude Fond ověřovat prostřednictvím kontroly
IČ žadatele v Evidenci zemědělského podnikatele a žadatel tak nebude mít
povinnost dokládat Osvědčení zemědělského podnikatele.
Evidence zemědělského podnikatele je vedena obecními úřady obcí s rozšířenou působností
a jejím správcem je Ministerstvo zemědělství České republiky. Údaje evidence je možno si
ověřit na webových stránkách:
http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Pokud žadatel nebude evidován jako zemědělský podnikatel, bude jeho žádost o podporu
v rámci opatření LFA a Natura 2000 na z. p. zamítnuta.



Převod - důležitou novinkou pro obě opatření je, že pokud nebude Fondu ohlášen převod
obchodního závodu do 30 kalendářních dnů od data převodu DPB v LPIS, platba nebude
poskytnuta.
Zakreslení DPB do mapy a přiložení této mapy k Jednotné žádosti.
Dodržovat po celý kalendářní rok podmínky cross – compliance.




Specifické podmínky pro jednotlivá opatření:
LFA



Žadatel musí plnit podmínky Aktivního zemědělce.
Došlo k novému stanovení výše sazeb v rámci méně příznivých oblastí, kde:
o Horské oblasti se nově člení na typ H1 (137 EUR), H2 (129 EUR), H3 (91 EUR), H4
(110 EUR) a H5 (83 EUR).
o Ostatní oblasti se člení na typ OA (82 EUR) a OB (57 EUR).
o Specifické oblasti mají jeden typ a to S (83 EUR).
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Došlo ke změně kultur způsobilých pro dotaci:
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Pokud žadatel pěstuje v oblastech LFA rychle rostoucí dřeviny, musí doložit Deklaraci
RRD, která je společná pro opatření SAPS.
Došlo k prodloužení kontrolního období, jak u deklarace chovu koní, tak u intenzity chovu
hospodářských zvířat, na interval 1.6. - 30. 9. 2015.
Došlo ke změně plnění podmínek intenzity chovu hospodářských zvířat:
- podmínka plnění intenzity se vztahuje jen na DPB s kulturou G (k 30. 9. 2014 s kulturou
T) nebo T a musí činit po každý den kontrolní období nejméně 0,3 VDJ/ha zem. půdy
s kulturou G (k 30. 9. 2014 s kulturou T) nebo T,
- pro ostatní kultury podmínka plnění intenzity neplatí.

Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
Druh a kategorie hospodářských zvířat

Koeficient přepočtu VDJ

skot ve věku nad 2 roky

1,00

skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně

0,60
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skot ve věku do 6 měsíců včetně

0,40

ovce ve věku nad 1 rok

0,15

kozy ve věku nad 1 rok

0,15

koně ve věku nad 6 měsíců

1,00

koně ve věku do 6 měsíců včetně

0,40

Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní.









Od letošního roku je povinností žadatele vést elektronický registr koní na hospodářství
a podat Deklaraci chovu koní výhradně elektronicky přes Portál Farmáře, a to do 31. 10.
2015. Na opožděně doručené Deklarace nebude brán zřetel a koně nebudou započítány do
intenzity chovu hospodářských zvířat, pokud nebude kontrolou na místě zjištěno jinak.
Nově již nevzniká závazek pětiletého hospodaření. Poslední možný závazek vznikl
z dotačních žádostí 2013, tedy, kdy závazek započal 1. 1. 2014 a bude ukončen
31. 12. 2018. Pro doposud započaté závazky budou platit stávající podmínky a bude
zohledněna nově vzniklá kultura travní porost na orné půdě (půda, jež byla k 30. 9. 2014
vedena s kulturou T).
Ke změně došlo také u kontroly podmínky pastvy / seče na DPB, která nově není vázána
na určitý termín, avšak je povinností půdu zemědělsky obhospodařovat.
Žadatel nemusí dokládat potvrzení příslušného vodoprávního úřadu (OPVZ), tato výměra
nebude při výpočtu intenzity zohledněna.
Dotace bude krácena až o 30 % dle celkové zjištěné výměry na dotační žádosti LFA, která
bude stanovena načítáním zjištěných výměr v jednotlivých oblastech:
o celková zjištěná výměra na žádosti LFA do 300 ha – plná výše platby,
o celková zjištěná výměra na žádosti LFA nad 300 ha do 500 ha – platba snížená o 10 %,
o celková zjištěná výměra na žádosti LFA nad 500 ha do 900 ha – platba snížená o 18 %,
o celková zjištěná výměra na žádosti LFA nad 900 ha do 1800 ha – platba snížená o 22 %,
o celková zjištěná výměra na žádosti LFA nad 1800 ha do 2500 ha – platba snížená
o 27 %,
o celková zjištěná výměra na žádosti LFA nad 2500 ha – platba snížená o 30 %.
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NATURA 2000 na z. p.











Došlo ke změně vymezení oblastí, na něž je platba poskytována – platba bude nyní
poskytnuta na:
o Ptačí oblasti nacházející se na území 1. zóny NP nebo 1. zóny CHKO,
o Evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu nacházející se na území 1.
zóny NP nebo 1. zóny CHKO,
o Oblasti s jinými environmentálními omezeními, kterými jsou území 1. zóny NP nebo 1.
zóny CHKO, které se nenacházejí na území ptačí oblasti nebo evropsky významné
lokality.
Platba je poskytována pouze na kulturu trvalý travní porost (T).
Nově již nevzniká závazek pětiletého hospodaření. Poslední možný závazek vznikl
z dotačních žádostí 2013, tedy, kdy závazek započal 1. 1. 2014 a bude ukončen 31. 12.
2018. Pro doposud započaté závazky budou platit stávající podmínky a bude zohledněna
nově vzniklá kultura travní porost na orné půdě (půda, jež byla k 30. 9. 2014 vedena
s kulturou T).
Ke změně došlo také u kontroly podmínky pastvy / seče na DPB, která nově není vázána
na určitý termín, avšak je povinností půdu zemědělsky obhospodařovat.
Je zrušena podmínka dodržování maximálního povoleného množství dusíku, které nesmělo
přesáhnout v průměru 30 kg dusíku na ha pasených ploch. Platí úplný zákaz používání
hnojiv, vyjma pastvy hospodářských zvířat.
Došlo ke změně výše sazby na ha způsobilé plochy pro platbu, a to na 86 EUR.
Žadatele se netýká podmínka aktivního zemědělce.
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