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Informace pro žadatele o Zemědělské národní dotace, kteří
podávali žádost pro rok 2020 v listinné podobě
V Praze dne 18. března 2020

Žadatelé, kteří si v letech 2017, 2018 a 2019 podali motivační formulář či předběžnou žádost
o Zemědělské národní dotace (dále jen „ZND“) pro rok 2020 v listinné podobě nebo v roce 2019
podali žádost o ZND pro rok 2020 v listinné podobě, jsou povinni doplnit kontaktní údaje a
bankovní spojení k registračnímu číslu žádosti o ZND na Portálu farmáře SZIF. Stejně tak je
nutné, aby žadatel podal formulář Prohlášení o kategorii podniku.
UPOZORŇUJEME, že bez vyplnění požadovaných údajů, nelze dále žádost administrovat.
Podrobnější informace o vyplnění kontaktních údajů a bankovního spojení naleznete zde:
Příručka pro žadatele k přiřazení či změně kontaktních údajů.
Informace k podání formuláře Prohlášení o kategorii podniku naleznete na Portálu farmáře
SZIF viz obrázek níže:
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Požadované údaje lze již doplnit k vybraným dotačním programům:
Kód
dotačního
Název dotačního programu
programu
2.A
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat
9.F.e.
Regionální přenos informací
9.F.i.
Odborné konzultace
U níže uvedených dotačních programů Vás budeme ohledně možnosti zadání
informovat:
Kód
dotačního
Název dotačního programu
programu
3.a.
Biologická ochrana rostlin jako náhrada chemické ochrany
3.b.
Podpora některých činností souvisejících s plněním „Národního ozdravovacího
programu pro ozdravení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele
v České republice od hospodářsky významných škodlivých organismů rostlin“
3.c.
Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod
a metod PCR
3.d.
Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým
faktorům a diferencovanou kvalitou vyjmenovaných plodin
8.F.
Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasat a drůbeže
9.A.a.1.a.
Podpora pořádání seminářů a školení
9.A.a.2.a.
Zveřejňování výsledků plemenářské práce
9.A.a.2.b.
Zabezpečování pořádání výstav a přehlídek hospodářských zvířat
9.A.b.1.
Publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací
9.A.b.2.
Podpora pořádání výstav pěstovaných rostlin
9.A.b.3.
Podpora pořádání seminářů a školení pro pěstitelskou veřejnost
9.A.b.4.a.- Podpora na zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních
j.
plodin, za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech
registrovaných odrůd
9.E.
Školní závody
9.H.a.
Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí pod patronací
Ministerstva zemědělství
9.H.b.
Podpora účasti na ostatních mezinárodních zemědělských a potravinářských veletrzích
a výstavách v zahraničí
19.A.a.
Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ
19.A.b.1.
Podpora kontrolních opatření a poradenství spojených s režimem jakosti Q CZ
20.A.
Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic
20.B.
Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže
20.C.
Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
20.D.
Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce
mléka
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