TISKOVÁ ZPRÁVA
SZIF přijímá žádosti ovocnářů druhé etapy jarních mrazů
2019
Praha 28. dubna 2020 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes spustil příjem
žádostí o dotace, které mají za cíl zmírnit škody způsobené jarními mrazy v roce 2019.
Žádosti mohou pěstitelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře až do 7. května.
Finanční podporu by měli obdržet během tohoto léta.
Příjem žádostí o dotace na škody způsobené pěstitelům ovoce v loňském roce jarními mrazy
probíhá v termínu od 28. dubna od 8 hodin do 7. května 2020 do 18 hodin. Dotační opatření
zahrnují podprogram M.1.1. určený pro ovocné druhy broskve, meruňky, třešně, višně, švestky
a slívy, rybíz červený a bílý, rybíz černý, jahody, maliny, borůvky a angrešt a podprogram M.1.2.
pro jablka a hrušky.
Požádat si může zemědělský podnikatel podáním Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu
farmáře (jedna žádost za oba podprogramy), který má výměru sadu daného ovocného druhu
minimálně 0,5 hektaru a který neobdržel na konci roku 2019 dotaci podle Zásad, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na
ovocných kulturách v dubnu a květnu 2019 v režimu de minimis.
Skutečnou utrpěnou škodu dokládá žadatel údaji ze svého účetnictví. Upozorňujeme žadatele,
že dotace bude přiznána v plné výši pouze za předpokladu doložení dokladu o pojištění ovocných
sadů/jahod v roce 2019. Pokud žadatel pojištění nemá, bude dotace krácena o polovinu. Dále je
nutné doložit výpis z registru sadů od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského.
Výplaty finanční podpory předpokládáme v průběhu léta 2020. Bližší informace ohledně
podmínek čerpání dotace jsou pro žadatele k dispozici na https://www.szif.cz/cs/rizika v sekci
Zpravodajství a Ke stažení, kde naleznou příslušné Zásady a také Příručku k elektronickému
podání žádosti.
V případě jakýchkoliv dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF a to prostřednictvím
telefonního čísla 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.
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