
 

 

 
Náchod, 14 4. 2014 

Z á p i s 
 

ze setkání Celostátní sítě pro venkov okresu Náchod ze  semináře a aktivit zaměřených na 

"Poučení o dotacích a podporách v roce 2014", ze dne 14. 4. 2014 v Polici nad Metují, okres 

Náchod 
Určeno pro: subjekty, které se rozhodnou žádat o některou z plateb jednotné žádosti, případě 

o podpory z některých dalších dotačních titulů, předávání zkušeností z podpor z Osy II 

PRV  
 

Přítomni: dle prezenčních listin 145 účastníků 

 

Řádný program 

 
1/  Informace k Programu rozvoje venkova, aktuální stav implementace programu, 

úspěšně realizované projekty  

  v regionu 

 – Ing. Otakar Divíšek,  KAZV Královéhradecký kraj 

 

 2/ Plánované aktivity Celostátní sítě pro venkov v roce 2014  

          – připravované akce pro rok 2014, Ing. Otakar Divíšek,  KAZV 

Královéhradecký kraj 

 3/ Aktuální informace ke stavu příprav společné zemědělské politiky po roce   

                      2014 – srovnání se stávajícím programovým obdobím.  Ing. Marcela 

Beranová, akreditovaný poradce Meze 

 4/ Správná zemědělská praxe – standardy dobrého zemědělského a 

environmentálního stavu v rámci opatření osy II. PRV Ing. Marcela Beranová, 

akreditovaný poradce Meze 

 5/          Novinky v dotacích programu rozvoje venkova pro rok 2014, možnosti 

dotačních titulů, chyby žadatelů při podávání žádosti o dotace zkušenosti z kontrol), 

výměna zkušeností při získávání dotací z PRV, Ing. Gabriela Nejmanová , SZIF 

Náchod 

 6/ Integrovaná ochrana rostlin, povinná pravidla pěstování polních plodin a 

kontrolní body, Ing. Lenka Závojková, Státní rostlinolékařská správa Náchod 

7/  Příspěvek CHKO, různé, diskuse 
 

Při prezenci byly účastníkům rozdány informační materiály – Příručky pro žadatele 2014. 

 

Seminář zahájil Ing. Miroslav Soukup (referent RO SZIF a KAZV, pracoviště Náchod) v 9:00 hodin. 

Přivítal přítomné a představil přednášející na dnešním „Poučení“. Účastníky semináře seznámil 

s organizačním zajištěním akce a s možností občerstvení. Následně předal slovo Ing. Otakaru 

Divíškovi. 

 

Ing. Otakar Divíšek (ředitel KAZV Královéhradecký kraj) informoval přítomné o realizovaných 

projektech Programu rozvoje venkova a následnou přednášku věnoval plánovaným aktivitám 

Celostátní sítě pro venkov v letošním roce. 

 

 

 



 

 

 

 

Ing. Marcela Beranová (akreditovaný poradce MZe) podala aktuální informace ke stavu příprav 

společné zemědělské politiky po roce 2014 a zároveň provedla srovnání se současným programovým 

obdobím. 

Ve druhé přednášce zajímavým přednesem zaujala posluchače přednáškou na téma Správná 

zemědělská praxe. Podrobně rozebrala problémy erozí a ochrany před erozemi a některá další témata. 

 

Ing. Gabriela Nejmanová (SZIF – OPŽL Náchod) – seznámila zemědělskou veřejnost s možností 

dotačních titulů v letošním roce (termíny a základní podmínky jednotlivých dotačních titulů), uvedla 

všechny způsoby podávání žádostí o dotace a vysvětlila chyby žadatelů při podávání žádostí. 

 

Následovala desetiminutová přestávka, kterou přítomní využili k občerstvení a vzájemné výměně 

zkušeností a názorů. 

 

Ing. Lenka Závojková (Státní rostlinolékařská správa Náchod) hovořila o připravovaném systému 

pravidel a bodového hodnocení při případné kontrole zemědělských podnikatelů. Seznámila přítomné 

s možnými nedostatky při pěstování a kontrole polních plodin. 

 

Ing. Petr Kuna (CHKO Broumovsko) ve svém příspěvku vysvětlil přítomným novelu předpisů 

platných při kácení dřevin a jednotlivé varianty popsal na snímcích ve své prezentaci. Dále upozornil 

zemědělce na zákaz napájení zvířat přímo z vodních toků v CHKO. 

 

Na závěr vystoupil ing. Soukup, poděkoval za účast přítomným i všem přednášejícím a seminář ve 

14:30 hodin ukončil. 

 

Zapsala: Ing. Rita Pernicová  

V Náchodě dne 14.4.2014 

 

 

 

 

 

 

 


