Trutnov, 16. 4. 2014

Zápis
ze setkání Celostátní sítě pro venkov okresu Trutnov ze semináře a aktivit zaměřených na
"Poučení o dotacích a podporách v roce 2014", ze dne 16.4.2014 v aule České lesnické akademie
v Trutnově, okres Trutnov

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 93 účastníků
Jednání zahájila a řídila ředitelka Okresní agrární komory Trutnov Ing. Marcela Beranová
Řádný program
9.15 – 10.00 prezence účastníků
1/ Informace k programu rozvoje venkova- aktuální stav implementace programu,
úspěšně realizované projekty v regionu, Ing. Otakar Divíšek, KAZV Královéhradecký
kraj, Ing. Jaroslav Osladil, ekonom, Kalenská zemědělská a.s.
2/ Plánované aktivity Celostátní sítě pro venkov v roce 2014
– připravované akce pro rok 2014 Ing. Markéta Ertnerová, KAZV Královéhradecký
kraj
3/ 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. Michal Králík, SZIF Trutnov
4/ Aktuální informace ke stavu příprav společné zemědělské politiky po roce 2014
srovnání se stávajícím programovým obdobím. Ing. Marcela Beranová, akreditovaný
poradce MZe
5/ Správná zemědělská praxe, standardy dobrého zemědělského a environmentálního
stavu v rámci opatření osy II. PRV, Ing. Marcela Beranová, akreditovaný poradce MZe
6/Integrovaná ochrana rostlin, povinná pravidla pěstování polních plodin a kontrolní
body, Ing. Jiří Jůzl, pracovník UKZÚZ Havlíčkův Brod
7/Jednotná žádost 2014, Ing. Michal Králík, SZIF Trutnov
8/Návrh nařízení Rady pro ekologické zemědělství, platnost od 2016, Ing. Marcela
Beranová, akreditovaný poradce MZe
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Ing. Otakar Divíšek ředitel KAZV Královéhradeckého kraje představil některé projekty, které
byly v rámci PRV realizovány na okrese Trutnov. Po té vystoupil ekonom Kalenské
zemědělské společnosti a.s. a představil konkrétní projekt, který realizovali, kde byla
dotována dojírna.
Ing. Markéta Ertnerová představila hlavní cíle Celostátní sítě pro venkov a návrhy činnosti
CSV pro Královéhradecký kraj, které jsou součástí celostátního plánu činnosti CSV.
Připomněla hlavní cíle a smysl CSV a představila plán akcí v roce 2014 Dále byli účastníci
seznámeni s cestou, jak se do CSV zapojit a sledovat příslušné akce na portálu eAGRI.
Ing. Michal Králík, pracovník SZIF pracoviště Trutnov nejdříve představil postupy v LPISu a
upozornil na nový Občanský zákoník ve vztahu k pachtovním smlouvám, poté shrnul
podmínky pro podání jednotné žádosti v roce 2014 včetně předpokládané výše dotačních
podpor. Seznámil přítomné s podporami a změnami oproti loňskému roku.
V další části přednášky se zabýval podmínkami a změnami platnými pro rok 2014 u podpor,
které se týkají plateb v LFA a AEO. Stručně připomněl i veškeré další podpory poskytované
v rámci PRV v rámci jednotné žádosti. Upozornil na to, že v letošním roce je žádost na PVPpřechodné vnitrostátní podpory (bývalé TOP UP) součástí jednotné žádosti. Průběžně
zodpověděl dotazy přítomných.
Dále byly podány nové informace, změny u jednotlivých dotačních titulů – z osy II.PRV –
jednotná platba na plochu SAPS, podpory hospodaření v méně příznivých oblastech LFA,
zvláštní podpora dle čl. 68, a dále především u agroenvironmentálních opatření – změny,
informace z kontrol podmíněnosti Cross compliance, příklady dobré a špatné praxe
Ing. Marcela Beranová ředitelka OAK Trutnov se ve svém vystoupení věnovala především
aktuálnímu stavu vyjednávání společné zemědělské politiky - SZP. Rok 2014 charakterizovala
jako přechodné období. V rámci LFA dojde k redefinici oblastí, věnovala se návrhům
jednotlivých pilířů, priorit a cílů. Shrnula návrhy programu rozvoje venkova, přímé platby a
vysvětlila jednotlivé pilíře, priority a cíle. Uvedla, že vše je dosud v procesu jednání.
Vysvětlila pojem EFA- greening- ozelenění a jeho možnosti.
Po té se zabývala podmínkami správné zemědělské praxe a standardy dobrého zemědělského
hospodaření. Vysvětlila jednotlivé GAEC a SMR 2 a uvedla nutnost využití půdoochranných
technologií už s účinností od 1. 1. 2012. Poukázala na dobré a špatné příklady z praxe týkající
se eroze půdy a její prevence včetně fotografických materiálů. Zodpověděla kladené otázky
z řad zemědělců.
Zástupci zemědělské společnosti seznámili přítomné účastníky se zkušenostmi z kontroly.
Výměna zkušeností tak proběhla v neformální diskusi s účastníky semináře a splnila svůj účel.
Ing. Jiří Jůzl, pracovník UKZUZ přednesl přítomným požadavky na integrovanou ochranu
rostlin dle zák.326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která je sledována pouze u
pěstitelů na orné půdě. Upozornil na otázky, které jsou zemědělci kladeny a nutnost dosáhnout
minimálně 120 bodů. Upozornil na to, že vše je v současné době v intenzivním rozběhu.
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Ing. Michal Králík seznámil jak na Portálu farmáře SZIFu postupovat při generování jednotné
žádosti a ukázal, jak danou žádost vyplnit a včas podat v termínu do 15. května 2014.
Podrobně se zabýval možností podání jednotné žádosti elektronicky.
Ing. Beranová, ředitelka OAK Trutnov seznámila přítomné s aktuálními body návrhu nového
Nařízení Rady k ekologickému zemědělství, které by mělo začít platit od 1.1.2016.
Zdůraznila, že jde o návrh, který bude podroben diskusi členských zemí a že prostřednictvím
např. organizace PRO-BIO mají možnost sledovat vývoj předpisu a svými připomínkami
ovlivňovat postoj ČR.
Seminář byl ukončen dle harmonogramu v 16 hodin.
Diskuze: účastníci setkání diskutovali vždy u daného tématu s přednášejícím i mezi
sebou a sdělovali si své zkušenosti.
Zazněl rovněž požadavek, aby kritéria pro hodnocení projektů v PRV v živočišné
výrobě, především kritérium 1. a 15 byly zhodnoceny vyšším počtem bodů.
Závěr - Semináře se zúčastnilo nejvíce zemědělců za dobu jejich pořádání a seminář měl velmi
pozitivní odezvu v řadách přítomných zemědělců.

Z:Ing.MarkétaErtnerová
T: 16. 4. 2014
Zpracovala:

Ing. Markéta Ertnerová

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

