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Vážení čtenáři,
již dlouhodobě usilujeme o to,
aby náš Newsletter přinášel důležité zprávy o tom,
co se událo, co je podstatné
v současnosti, ale zároveň
upozorňoval na významné
nadcházející události. Právě
probíhající příjem Jednotné
žádosti patří mezi klíčové
aktivity a je třeba dát této informaci patřičnou váhu. Josef
Miškovský, ředitel odboru,
který má administraci těchto
dotací na starost, se s vámi
podělí o řadu zajímavostí. Poodhalí něco ze zákulisí celého
procesu, ale také vysvětlí,
jaké související kladné dopady
tento příliv peněz českému
zemědělství přináší. A pozor – Jednotná žádost přichází
s novinkou, na kterou je třeba
myslet už při setí ozimů!
Sucho patří mezi témata, jimž
se nelze vyhnout. Přinášíme popis současného stavu
a způsob, jakým SZIF přispěl
na zmírnění škod. Následuje
počtení pro skutečné fajnšmekry – o tom, jak kvalitní potraviny obohacují náš
život. Zakousněte se při tom
do výrobku s logem Klasa,
Regionální potravina nebo Bio
a požitek bude dokonalý.
Příjemné čtení.
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ŽADATELÉ BY MĚLI VZÍT
ZODPOVĚDNOST DO SVÝCH RUKOU
Jako každý rok, i letos Státní zemědělský intervenční fond v první dekádě dubna spustil
příjem Jednotné žádosti. Z hlediska celkového objemu prostředků v oblasti zemědělských
dotací jde o mimořádně významnou akci. Hovořili jsme s Josefem Miškovským, ředitelem
Odboru přímých plateb a environmentálních podpor, který má proces administrace příjmu dotací na starost.
Většina z žadatelů jsou
spíše drobní zemědělci?
Ano, dá se to tak říct. Minimální
zemědělská plocha, na kterou je
možné žádat, je 1 ha. Nezbytnou
podmínkou je, aby měl zemědělec plochu zapsanou v systému
evidence půdy, tzv. LPIS. Nemusí
být vlastník půdy, musí ale prokázat právní důvody užívání.

Jak lze srozumitelně vysvětlit, co je to Jednotná
žádost a k čemu slouží?
Jednotná žádost je vlastně souhrnná žádost o dotace na plošná a zvířecí opatření v rámci
přímých plateb a neprojektových opatření Programu rozvoje
venkova (PRV). Jedná se tedy
o zemědělské dotace, které se
vztahují jak k obhospodařování plochy, tak k chovu zvířat.
Požadavek sdružit tato opatření na jednu žádost je ukotven v legislativě EU.
Z celkového balíku zemědělských dotací je na základě
této žádosti každoročně českým zemědělcům vypláceno
dost peněz. Jaká je to částka a jaký podíl zaujímá?
Každý rok vyplácí SZIF z Jednotné
žádosti přes 31 miliard korun.
Z celkově vyplacených prostředků, kterých bývá tuším
kolem 40 miliard ročně, se jedná tedy zhruba o tři čtvrtiny.
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O jaké množství
žádostí se jedná?
Ve formě Jednotné žádosti se
k nám dostane každoročně přibližně 31 000 žádostí. Je třeba si
ale uvědomit, že celkově vydáváme přes 156 000 rozhodnutí
– ke každému opatření zvlášť.
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Jaký je to pocit, když máte
na starost administraci tak
významného souboru dotací?
Je to hlavně pocit zodpovědnosti.
Náš odbor zajišťuje příjem a administraci žádostí po metodické
stránce, avšak na celém procesu
až po výplatu dotace se podílí
velké množství dalších útvarů.
Pokud by se nám nepodařilo
připravit podmínky pro hladký
průběh příjmu těchto žádostí,
byl by to pochopitelně problém.
Co si má čtenář představit pod tím, že připravujete příjem metodicky?
Jedná se o zajištění podmínek
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pro to, aby žadatelé byli schopni
zažádat o to, na co mají nárok.
Teď mluvím o prvním kroku, kdy
zemědělec podává Jednotnou
žádost. Jde především o elektronický proces přes Portál farmáře
– systém sám žadatele upozorňuje
na situaci, kdy dělá nějakou chybu. Pak je zde další krok a tím je
vlastní administrace žádostí. Než
dojde k platbě, je třeba ověřit,
zda žadatel splnil všechny potřebné podmínky. Kontrola probíhá
ve dvou základních rovinách. Jsou
to kontroly administrativní – zde
se kontroluje řada údajů, mimo
jiné soulad údajů uvedených
na žádosti s těmi v zemědělských
registrech. Dále to jsou kontroly
na místě. Poté se vydává rozhodnutí. V rozhodnutí žadatel obdrží
informace, jakou částku dostane,
případně jaké podmínky nesplňuje a z jakého důvodu. Posledním krokem je výplata peněz.
Administrativní kontrola
probíhá u všech žádostí?
Ano, je stoprocentní. Zkontrolujeme každou žádost.
Jaké další specializované
útvary se podílejí na tom, aby
celý proces proběhl úspěšně –
od příjmu žádostí po vyplacení
peněz příjemcům?
Když to vezmeme více ze široka,
je samozřejmě velmi důležité nastavení elektronického systému –
na jeho nastavení spolupracujeme
s našimi IT specialisty a externími
dodavateli. Dále to jsou pracoviště Oddělení příjmů žádostí a LPIS
(OPŽL), kde se žádosti přijímají – těch máme po celé republice
65. Žádost se dále administruje na našich sedmi regionálních
pracovištích. No, a určitá část
z žádostí je potom podrobena
kontrolám přímo na místě –
na pozemcích, na kterých žadatel
hospodaří. Regionální pracoviště
dále vydávají rozhodnutí a v okamžiku nabytí právní moci těchto
rozhodnutí připravují soupisky –
jakési pokyny k proplacení dotací.
Způsob podání je elektronický,
přesto je stále nezastupitelná
úloha jednotlivých OPŽL. Proč?
Snažíme se, aby celý proces byl co
nejvíce elektronický. Důvodem je
nutnost zpracování velkého množ-
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ství žádostí. Aplikace, která k vytvoření a podání žádostí slouží, je
vypracována co nejvíce uživatelsky přívětivě. Ale je pochopitelné, když se s nějakým systémem
pracuje pouze jednou za rok, že
si mnoho žadatelů není jistých,
a proto vyžaduje pomoc našich

pracovišť. Je celkem zajímavé
vidět rozdíly – například v Plzeňském okrese počet těch, kdo jsou
schopni vyplnit žádost bez jakékoli
pomoci pracovníků SZIF, neustále
roste a v loňském roce přesahoval
70 % – to je výrazně nad průměrem ostatních pracovišť. Do budoucna chceme podporovat tuto
cestu, aby si žadatelé byli schopni
stále víc vyplňovat žádosti sami.
EU klade velký význam
na ekologii. Jaká je v tomto
úloha Jednotné žádosti?
I spotřebitelé stále více
vyhledávají produkty pocházející
z farem, které hospodaří
v ekologickém režimu. Lidé se více
zajímají o kvalitu potravin a řada
konzumentů dává přednost ovoci
a zelenině ošetřovaným bez užití
konvenčních postřiků. V Jednotné
žádosti existuje přímo dotační titul
Ekologické zemědělství spadající
do skupiny neprojektových
opatření PRV. Ten je důležitým,
zdaleka však ne jediným dotačním
titulem zaměřeným na podporu
hospodaření šetrného k přírodě.
„Ekologizace“ je v širším kontextu
především údržba krajiny, ať už
jde o ochranu proti půdní erozi,
zadržování vody v krajině či
podporu biodiverzity. Jedná se
o další neprojektová opatření PRV
jako Ošetřování travních porostů,
Zatravňování orné půdy nebo
Biopásy, vše v rámci opatření
Agroenvironmentálně-klimatické
operace. Na cestě od konvenčního
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hospodaření k ekologii je
tzv. Integrovaná produkce, kde je
kromě jiného výrazně omezeno
použití prostředků na ochranu
rostlin. V rámci opatření AEKO
mohou čerpat tuto podporu vinaři,
ovocnáři a zelináři. Od roku
2015 pak i u přímých plateb
došlo k zavedení tzv. greeningu
– což je v podstatě příplatek
k platbě SAPS. Je především
zaměřen na diverzifikaci plodin
a udržování ekologických
prvků v zemědělské krajině.
Jaké novinky a změny
přináší letošní příjem
Jednotných žádostí?
Hlavní novinkou je povinnost vyplňovat zákres plodin – souvisí to
s povinností diverzifikace plodin.
Pokud je na jednom půdním bloku
jedna plodina, tak to předtisková
aplikace „nakreslí“ do mapy LPIS
sama, pokud je plodin na půdním bloku víc, musí je zakreslit
žadatel. Zákres musí odpovídat
tomu, co je uvedeno na žádosti.
Další z novinek je třicetihektarová maximální velikost plochy,
na které lze pěstovat jednu souvislou plodinu. Jde o vyloženě
české opatření, vyplývající z velikosti našich polí. Povinnost platí
od příštího roku, ale je třeba na ni
myslet už letos, při setí ozimů.
Máte pro žadatele nějaká
doporučení, která jim celý
proces mohou usnadnit?
Zásadní doporučení je, aby vzali
zodpovědnost na sebe. Na našich pobočkách OPŽL jim ochotně pomůžou, ale zodpovědnost
nesou žadatelé. V odvoláních se
občas setkáme s argumentací,
kdy žadatel odůvodňuje pochybení tím, že mu pracovník něco
neřekl, nebo dokonce nezaškrtl.
Tomu ale naši klienti předejdou,
když se s podmínkami opatření
a vlastní žádostí řádně seznámí.
Jde o jejich peníze i hospodářství!
Jakým způsobem SZIF
žadatele a příjemce informuje?
Hlavní informace naleznou
na webových stránkách SZIF.
Třeba i termíny školení, která se k Jednotné žádosti konala
v jednotlivých regionech. A naleznou tady i harmonogram,
který se vztahuje k plošným
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opatřením. Informujeme také
pomocí direct mailů, tiskových
zpráv v médiích a i přes sociální sítě. Pro klienty je významný
zdroj informací Portál farmáře.

Jaká byla vaše
cesta k této práci?
Vystudoval jsem Agronomickou
fakultu na České zemědělské
univerzitě, pak jsem nastoupil jako referent na Ministerstvo
zemědělství, v roce 2003, už jako
zaměstnanec SZIF, jsem se podílel na přípravách platební agentury ke vstupu do EU, stal jsem
se vedoucím a později ředitelem
odboru. Prošel jsem si tedy třemi pozicemi a jsem vděčný za to,
že jsem mohl být u toho, když
jsme vše vytvářeli a nastavovali.
Ze začátku jsme administrovali
4 opatření, dnes jich má Jednotná žádost 22. Takže za těch
patnáct let se rozsah toho, na co
je možné žádat, hodně rozšířil.
Tehdy asi nebyl takový
stupeň elektronizace?
Hned od začátku jsme se vždy
snažili o co největší komfort pro
klienta. Už v roce 2004 jsme měli
předtisky žádosti a žadatel tam
samozřejmě našel předtištěné
i své půdní bloky vedené v LPIS.
Jaký je váš názor na zemědělské dotace? Vidíte při svých
cestách na venkov nějaké
hmatatelné výsledky toho,
na čem se osobně podílíte?
Usmívám se, protože si uvědomuji
dvě protichůdné tendence. Ještě
ze školy si pamatuju poučku, že
dotace do určité míry křiví trh,
na druhou stranu, celý vyspělý svět se vydal cestou podpory
svých zemědělců. Hlavním cílem
je udržet ceny potravin v rozumné
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míře a zároveň zamezit odlivu lidí
z venkova. Asi si už nikdo nedokáže reálně představit fungování
zemědělství bez dotací státu nebo
EU. Když projíždím venkovem,
vidím, že se věci změnily k lepšímu. Lidé se snaží obhospodařovat
každý hektar půdy a je už jenom
málo zanedbaných prostranství, na farmách vidíme pokrok
i z hlediska investic a zlepšování
strojového parku. Jsem rád, že
k tomu svojí prací také přispívám.
Máte nějakou vizi, jak
to bude s naším zemědělstvím dál?
Profesně nejsem vizionář – takovéto výhledy spíš dělají kolegové na Ministerstvu zemědělství. Osobně neočekávám žádné
dramatické změny. Zemědělství
je v naší zemi specifické. Průměrná velikost plochy na farmu
je zhruba 133 ha, kdežto v EU to
je tuším 16 ha. Dáno je to jistou
historickou událostí, která změnila osudy mnoha drobných rolníků. Můj děda měl 17 ha půdy
a uživil tím pětičlennou rodinu.
V padesátých letech mu ale půdu
i hospodářství sebrali komunisté a začlenili do JZD. I když můj
otec i já jsme profesně se zemědělstvím spjati, ta vazba už byla
zpřetrhána a asi už bychom se
sami nedokázali pustit do hospodaření. Tím chci jenom ilustrovat, že velikost farem se nejspíš
u nás nějak zásadněji nezmění.
Měla by to být konkurenční výhoda, i když nám příklad ovocnářů
ukazuje, že tomu ne vždy tak
je. Často se v tisku dočítám, jak
jejich polští konkurenti, i když jde
o drobné farmáře, válcují naše
ovocnáře cenou ovoce. Na druhou stranu i u nás výrazně přibylo
drobných zemědělců. Důkazem
toho je, že v roce 2004 podalo
Jednotnou žádost okolo 18 tisíc
žadatelů a dnes, při zhruba stejné zemědělské ploše, na kterou
je žádáno, je jich téměř 31 tisíc.
Jak si nejlépe od své
práce odpočinete?
Nevím, zda je to odpočinek, ale
nejvíce si vyčistím hlavu doma.
Mám rodinu – dva syny ve věku
7 a 12 let – a to už je věk, kdy
člověka naplní něčím úplně jiným,
než je práce. Neustále mě pře-
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kvapují svým pohledem na svět
a svými nečekanými přáními.
Skutečně si pak odpočinu při sportu. Stále hraji aktivně házenou,
což mi umožňuje se pravidelně
odreagovat ať už při trénincích
nebo při zápasech. V létě rád
houbařím a cestuji. Už jako malý
kluk jsem cestoval hodně s rodiči a poznal spoustu nových míst.
Snažím se tuhle lásku k cestování pěstovat i u našich synů.
Máte nějakou oblíbenou zemi?
Asi před dvěma roky jsme procestovali autem sever Španělska, strávili jsme čtrnáct dnů
v Portugalsku u moře a navštěvovali jejich krásná města.
Ta cesta nás úplně uchvátila.

Připravil: Pavel Klempera
Foto: J. Miškovský, P. Cenker SZIF
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SUCHO 2018, FAKTA A ČÍSLA
Rok 2018 byl, pokud jde o sucho, skutečným rekordmanem. Z pohledu SZIF o tom svědčí počet žádostí o kompenzace škod, který enormně vzrostl. Předběžná zpráva Českého
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) popisuje loňskou extrémní situaci a její aspekty.
Počasí u nás v posledních letech
ukazuje, jak důležité je mít
na zřeteli vývoj změny klimatu.
Projevuje se spíše zrychlení růstu
průměrné roční teploty, který byl
očekáván až za několik desetiletí. Rok 2018 do tohoto trendu
zapadá. ČHMÚ vyhodnocuje
hydrometeorologickou situaci
od roku 1961, rok 2018 je druhým nejsušším a zároveň druhým
s nejteplejším letním obdobím
(v obojím vede rok 2003). Jenže
současně došlo k situaci, kdy
loňský rok byl také pátým suchým
rokem v řadě, a projevy sucha
proto mnohde dosáhly extrémních
hodnot, které od počátku pozorování ještě zaznamenány nebyly.
VELKÉ TEPLO, DLOUHÉ SUCHO

Tak by se dal charakterizovat rok
2018. Ale platí to i obráceně, dlouhé teplo a velké sucho. Obojí bylo
koncentrováno zejména do období
duben až říjen. Průměrná roční
teplota vzduchu byla o tolik vyšší oproti normálu (o 1,7 °C), že
rok 2018 byl nejteplejším rokem
u nás zaznamenaným od roku
1961. Zároveň činil v pěti měsících srážkový úhrn méně než 50 %
normálu. Nejnižší úhrny srážek
měly severní a východní Čechy.
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DOPADY NA PŮDU A VEGETACI

Dlouhodobě vyšší teploty vedly
k vyššímu výparu z vodní hladiny i z krajiny a vegetace, díky
tomu bylo v červenci na většině

území výjimečné až extrémní
sucho. Od června do listopadu na více než polovině rozlohy státu rovněž trvale panovalo
půdní sucho. Dopady na vegetaci
byly značné. Ke snížení výnosů
a kvality došlo u obilovin, nejvíce
byly postiženy kukuřice, brambory a cukrovka. Lesní porost,
zejména jehličnany, trpí suchem
už od roku 2014, což vytváří
podmínky pro šíření kůrovce.
Trvalé sucho rovněž způsobilo vyšší výskyt přírodních
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požárů, které se loni objevovaly až do konce listopadu.
VODNÍ TOKY A PODZEMNÍ VODA

Minimální průtoky byly zaznamenány už v květnu a přetrvaly
do konce října. Tento stav byl
také následkem srážkového deficitu trvajícího již od roku 2014,
jenž vedl k postupnému snižování
zásob spodních vod napájejících
vodní toky v obdobích bez deště.
V nejvíce postižených regionech
došlo i k vyschnutí některých
toků. Ve třetí dekádě srpna klesla hladina u 59 % mělkých vrtů
na silně nebo mimořádně podnormální úroveň. Takové vrty se
vyskytovaly po celém území, ale
nejvíce jich bylo v severních a východních Čechách a na Vysočině.
Zpráva ČHMÚ uvádí, že vodní
nádrže v povodí Vltavy a Ohře,
obecně i jinde, zlepšovaly minimální průtoky a výrazně zmenšovaly následky sucha. Ministerstvo
zemědělství připravuje výstavbu
šesti vodních nádrží, avšak jen
příprava trvá v současné době
15 až 20 let. V době vypracování zprávy (leden až únor 2019)
sucho nadále pokračovalo, což se
týkalo např. podzemních vod.

Petr Cenker
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PŘES 13 TISÍC
ŽÁDOSTÍ NA SUCHO 2018
K aktivitám SZIF patří také řešení krizí v podobě různých přírodních kalamit, jako jsou
povodně, jarní mrazy nebo sucho. V loňském roce to bylo horké léto, které naše zemědělce dost potrápilo.
Celorepublikové statistiky svědčí
o tom, že sucho v roce 2018
bylo ještě úpornější než to v roce
předchozím. Zasáhlo totiž naprostou většinu území ČR, což
je hlavní důvod, proč byl o náhradu škod tak obrovský zájem ze
strany pěstitelů. Platební agentura
administrovala přes 13 tisíc žádostí, to je více než čtyřnásobek
žádostí za sucho 2017. Neuvěřitelné množství! Uvedené žádosti
spadají do Národních dotací, které
přijímá a kontroluje SZIF, Ministerstvo zemědělství je proplácí.
Příjem žádostí na sucho 2018
probíhal dvoufázově: V říjnu 2018
na krmné plodiny, letos v lednu
na tržní plodiny, okrasné a ovocné
školky a sadební materiál lesních
dřevin v lesních školkách. Největší zájem byl o kompenzaci škod
na krmných plodinách, přišlo nám
9,6 tisíce žádostí. O tuto dotaci si
mohli požádat pěstitelé kukuřice
(kromě kukuřice na zrno), jetele
a jeho směsí, vojtěšky a jejích
směsí a trvalých travních porostů.
Zájem byl velký z několika důvodů. Ten nejpádnější jsme už
zmiňovali, sucho zasáhlo celou
republiku. Oproti roku 2017 došlo
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také k rozšíření spektra plodin
včetně jejich směsí, na které
mohli pěstitelé žádat. Podmínkou byla pochopitelně vazba
na hospodářská zvířata, nově
k nim pro sucho 2018 přibyli koně
a osvědčila se nám také mediální
podpora, kdy jsme potenciální
žadatele oslovili prostřednictvím
direct mailu, to znamená, že se
o příjmu žádostí zemědělci dověděli v dostatečném předstihu.
V rámci druhé etapy se mohlo žádat na pšenici jarní, ječmen jarní,
kukuřici na zrno, oves, cukrovou
řepu, brambory, mák, slunečnici,
hrách, bob, sóju, lupinu, chmel,
vybrané druhy zeleniny a dále
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na produkci okrasných a ovocných
školek a sadební materiál lesních
dřevin v lesních školkách. SZIF
přijal celkem 3,6 tisíce žádostí.
Pro žadatele je připraveno dvousazbové odškodnění. Pokud
bylo poškození plodin vyšší než
30 procent, ale nižší než 50 procent, může zemědělec obdržet
až 10 procent celkových nákladů,
které měl s pěstováním plodin,
v případě trvalých travních porostů až 20 procent. Při poškození
nad 50 procent je sazba ve výši
do 20 procent celkových nákladů, které měli žadatelé s jejich
pěstováním, v případě trvalých
travních porostů do 40 procent.
Na sucho v loňském roce budou
mezi pěstitele rozděleny 2 miliardy korun. Na krmné plodiny
si zemědělci požádali celkem
o 955 milionů korun, které jim
byly vyplaceny do konce března
2019. Na tržní plodiny si pěstitelé požádali o téměř 1,3 miliardy
korun. Protože finanční požadavky
ze strany žadatelů překročily celkový rozpočet přibližně o 255 milionů korun, bude ministerstvo
žádosti v rámci 2. etapy krátit.

Vladimíra Nováková

07

KVALITNÍ POTRAVINY
Nikdo z nás se bez nich neobejde. A že ty kvalitní dělají
náš život bohatší, pestřejší a hlavně zdravější, není pochyb. Z rekapitulace spotřebitelské soutěže se navíc dozvíte, které z nich jsou nejvíc „in“. Připomeneme si, že Regionální potravina obohacuje náš jídelníček už 10 let a že
myslíme i na malé strávníky, pro které jsme na stránkách
Akademie kvality spustili dětskou sekci.
ČERVENÁ – MODRÁ – BÍLÁ

O tom, že jsme soutěživý národ,
svědčí výsledky poslední spotřebitelské soutěže „Střihněte si kvalitu!“, která probíhala od 5. listopadu 2018 do 3. února 2019. Třináct
herních týdnů přineslo 6,7 milionu
log! Téměř polovina (více než
3 miliony) patřila značce KLASA,
druhé nejčastěji vystřihované logo
byl Český výrobek – garantováno
Potravinářskou komorou (1,2 milionu), na třetí příčce se umístila
Česká potravina (842,6 tisíce).
Soutěž, jejímž cílem bylo podpořit osvětu a konzumaci kvalitních potravin, byla postavena
na jednoduchém principu. Stačilo
vyplnit a zaslat hrací kartu se
30 logy kvalitních potravin, které
reprezentovaly následující značky: Klasa, Regionální potravina,
BIO „zebra“, BIO „list“, Chráněné

označení (ZTS, CHZO, CHOP),
Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR, Česká
potravina nebo Česká cechovní
norma.
Hlavní výhrou byly tři automobily
Škoda KAROQ Ambition v našich
národních barvách. Preference
českých potravin má i vlastenecký podtext a věříme, že nesílil jen
v době, kdy jsme slavili 100. výročí založení republiky. Zajímavé
byly určitě i ostatní ceny. Drobný
dárek čekal na prvních sto tisíc nejrychlejších, dále se každý
týden losovalo o kuchyňské spotřebiče a doplňky a 10 nejpilnějších účastníků obdrželo atraktivní
výhry podle dosaženého pořadí:
Od robotického vysavače přes
chladničku s mrazničkou, kuchyňský robot až po myčku na nádobí.
Nejaktivnější účastník soutěže
zaslal 1 172 hracích kartiček.
„Střihněte si kvalitu!“ byla nejúspěšnější soutěží, kterou jsme
ke kvalitním potravinám organizovali. Abychom navnadili spotřebitele, už teď se mohou těšit
na příští ročník, který pro ně SZIF
chystá na podzim.
Prostřednictvím spotřebitelské
soutěže probíhala také anketa
o nejoblíbenější oceněný výrobek.
Zvítězil Lipánek (Madeta a.s.),
druhé místo patří Jihočeskému
máslu (Madeta a.s.) a jako třetí se
umístila Magnesia Karlovarských
minerálních vod.
10 LET S REGIONÁLNÍ
POTRAVINOU

Soutěž Regionální potravina má
letos své první kulatiny, na obzoru
je totiž její desátý ročník. O značku, která propůjčuje oceněným
potravinám punc kvality, výjimečnosti a původu surovin, se právě
teď uchází potravináři v jednotlivých krajích. Od května začnou
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NEZAPOMEŇTE NA
MONITOROVACÍ ZPRÁVY
Využíváme příležitosti na
tomto místě prostřednictvím
Newsletteru připomenout,
nač se často zapomíná:
Prosíme, aby si příjemci dotací
v rámci Programu rozvoje
venkova a programu Mladý
zemědělec zkontrolovali, zda
mají doloženy Monitorovací
zprávy za roky 2016 a 2017
a povinné přílohy pro operaci
Zahájení činnosti mladých
zemědělců (6.1.1) za rok
2016 a rok 2017.
Monitorovací zprávy pro oba
projekty se nacházejí na
Portálu farmáře v příslušné
sekci Nová podání.
INFO Z INFOLINKY
Příručka pro Jednotnou žádost 2019 a formulář JŽ 2019
v sekci KE STAŽENÍ, soubor JEDNOTNÁ ŽÁDOST.
Zde je Harmonogram
předpokládaných podpor v PRV 2019.
Zde naleznete jednotlivé
kroky, které popisují administraci Žádostí o dotaci v rámci
Programu rozvoje venkova
2014–2020 dle konkrétních kol příjmu žádostí.
INFO PRO VČELAŘE
Formulář pro požadavek
o dotaci je nutné podat
do 15. 5. 2019. Požadavek
je nutno doručit na Český svaz včelařů, z.s. vždy
v originále opatřený originálním podpisem chovatele
včel. Nelze jej doručit chovatelem přímo na Fond.
NOVINKY Z WEBU
Newsletter SZIF je tu pro
vás. Přináší důležité informace i počtení. Najdete ho
vždy na našem webu v sekci
Newsletter SZIF a také v sekci
„NEPŘEHLÉDNĚTE“ na úvodní
stránce.
Dále můžete tento dvouměsíčník najít i na Facebooku SZIF.
Pokud chcete dostávat informaci o publikování dalšího
Newsletteru mailem, můžete
se přihlásit k odběru novinek
z www.szif.cz na úvodní stránce v zápatí.
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NOVINKY V AKADEMII KVALITY

hodnotitelské komise ve 13 krajích ČR vybírat vítěze za každou
z devíti kategorií. Aby byli letošní
kandidáti dobře připraveni, pořádali jsme pro ně zdarma od března
do poloviny dubna s Ministerstvem
zemědělství a dozorovými orgány semináře „Jak správně značit
potraviny?“. V loňském roce se
do soutěže přihlásilo celkem 416
výrobců s 1 495 výrobky, z nichž
112 bylo oceněno.
Čas prověřil, že se značce daří
a že už na našem trhu zdomácněla. Získat ji mohou pouze malí
a střední producenti zemědělských
a potravinářských výrobků do 250
zaměstnanců. Produkty, které se
utkají o ocenění, jsou vyrobeny
v daném kraji, a to z místních
surovin, jejich podíl je stanoven
nejméně na 70 %; hlavní surovina
přitom musí být 100% tuzemského původu.
Aktuálně má značku 413 výrobků
od 327 výrobců.
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Podporu kvalitním potravinám
zajišťuje kampaň Akademie
kvality, která běží už čtvrtým
rokem. Její platformou jsou
webové stránky www.akademiekvality.cz. O tom, že je třeba
cílit také na nejmenší strávníky, není pochyb. Letos jsme zde
proto jako novinku představili
dětskou sekci. Ta obsahuje nejen
edukativní články, rady a tipy, ale
také originální a chutné recepty,
kterými mohou rodiče překvapit
své ratolesti, nebo je dokonce
i zapojit do procesu jejich přípravy. Děti tu najdou také hry
a kvízy.
Jedním z receptů, kterým si
zaručeně zajistíte jejich přízeň, je
návod na tvarohový pohár. Poháry
by děti mohly dlabat od rána
do večera.
Přinášíme vám tip na proužkovaný dezert ozdobený ovocem.
Ingredience:
• 2 vaničky polotučného
tvarohu
• 50 g malin (mohou být
i mražené)
• 2 lžičky holandského kakaa
• 1 vanilkový lusk
• drcené ovesné vločky
• strouhaný kokos
Na ozdobení: maliny, borůvky,
jahody, rybíz a další ovoce dle
chuti
Postup
1. Tvaroh smíchejte se zrníčky
vanilky. (Pro velké mlsouny
může být i trocha medu.)
2. Ochucený tvaroh rozdělte
na tři stejně velké porce.
3. Do jedné části vmíchejte
holandské kakao, do druhé
rozmačkané maliny a třetí
nechte tak, jak je.
4. Tvaroh vrstvěte do skleničky postupně tak, aby vznikly
pruhované poháry. Jednotlivé
vrstvy prokládejte ovesnými
vločkami, kokosem a přidejte
čerstvé ovoce podle chuti dětí.
5. Hotové poháry ozdobte
ovocem tak, aby se dětem
líbily co nejvíce.
I jednoduchý, osvědčený recept
může u dětí vzbudit nadšení!
Přejeme dobrou chuť.
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JARNÍ ZEMĚDĚLEC
Na výstavišti v Lysé nad
Labem se konal ve dnech
od 20. do 24. března jarní běh veletrhu Zemědělec.
50. výstava byla zaměřena
hlavně na zeleň, mechanizaci,
pěstitelství a květiny. Akce
se tradičně účastnil i Státní zemědělský intervenční
fond. Populární veletrh včetně
ochutnávky kvalitních potravin
a aktuálních informací o činnosti Fondu ocenilo téměř
30 tisíc návštěvníků.
DVA JARNÍ VELETRHY
SZIF se účastní Jarní Flory
v Olomouci a Národní výstavy
hospodářských zvířat v Brně.
Vždy zde máme svůj stánek,
u kterého se návštěvníci mohou dozvědět informace k činnosti SZIF a dotačním programům. Dále mohou ochutnat
kvalitní potraviny oceněné
značkami Regionální potravina
a Klasa. V Olomouci nás můžete navštívit ve dnech 25. až
28. 4. a v Brně 12. až 15. 5.
ZACHRAŇ JÍDLO
Organizace Zachraň jídlo se
již od roku 2013 snaží zabránit plýtvání produkty našeho
zemědělství a pěstitelství.
Kromě happeningů typu
„Hostina pro tisíc“, workshopů
a osvětových kampaní pořádá i paběrkování na polích
spolupracujících zemědělců.
Sbírají se plodiny, jež nesplňují kritéria, co se tvaru, velikosti či barvy týče. Výdobytky
této aktivity jsou předávány
do potravinových bank. Více
na webu zachranjidlo.cz.
MEZINÁRODNÍ
WORKSHOP
SZIF spolu s MZe spolupořádal mezinárodní workshop
na téma „Propagační politika
EU – nové myšlenky a výzvy“.
Seminář byl zejména pro
potenciální žadatele o propagační programy, které mají
podpořit zemědělské a potravinářské produkty. Uskutečnil
se 20. března 2019 v prostorách Ministerstva zemědělství.
Spolu s ministerstvem ho
organizoval SZIF již podruhé.
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ŽOFÍNSKÉ FÓRUM
Na zahájení Žofínského fóra
26. března v Praze vystoupil také ministr zemědělství.
Důležitými tématy byly například klimatické změny,
dále stav půdy a pozemkové
úpravy, kvalita dozorových
orgánů a vodní hospodářství.
Podstatnou částí byla také
Společná zemědělská politika po r. 2020, soběstačnost
českých potravin a agrární zahraniční obchod.
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CO DEN, TO RYBNÍK
„Voda je pro nás absolutní
prioritou, do konce volebního
období plánujeme opravit,
rekonstruovat či odbahnit
750 rybníků a malých vodních
nádrží, dalších 100 postavíme
úplně nových. Lesy ČR plánují
ve stejném období 73 nových
vodních nádrží a dalších 292
obnoví či opraví. Celkem je to
1215 rybníků za tři roky. Dalo
by se tedy říct, že co den, to
jeden rybník,“ řekl ministr
zemědělství Miroslav Toman
s tím, že jen MZe dá na tyto
investice zhruba 500 mil. Kč
ročně.
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NEPROJEKTOVÁ
LESNICKÁ OPATŘENÍ
Od 8. dubna do 15. května
je možné podávat žádosti
na opatření: Lesnicko-environmentální a klimatické
služby a ochranu lesů – Zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS)
a Ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin (Genofond), dále na Naturu 2000
v lesích (závazky uzavřené
2008–2013) a Lesnicko-environmentální opatření (závazky uzavřené 2009–2013).
RYBÁŘSTVÍ
V dubnu proběhl příjem
žádostí pro 14. a 15. výzvu
OP Rybářství 2014–2020.
Dokumenty odesílané
žadatelům při administraci Žádostí o podporu
(např. Potvrzení o zaregistrování Žádosti o podporu
a příloh) jsou k dispozici
pouze na Portálu farmáře
v postranní nabídce „Odeslané
dokumenty ze SZIF.“

A. K.
P. K.
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