
                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

Zápis z akce „Seminář k dotacím 2015“ 
 

 

Datum konání: 9. 4.2015 

Místo konání: ZP Otice, a.s., Hlavní 266, Otice 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Před zahájením akce proběhla prezence účastníků. Účastníkům byla nabídnuta k občerstvení voda 

a káva.  

Zahájení akce „Seminář k dotacím 2015“ provedla Bc. Markéta Bubíková, zaměstnanec SZIF RO 

Opava, kde byla představena Celostátní sít pro venkov. Shrnutí akcí, které proběhly v rámci CSV 

v letech předchozích a seznámení s tvorbou krajského plánu pro druhou polovinu roku 2015.  

Poté předala slovo Ing. Pavlu Jarošovi, řediteli RO Opava, který taktéž přivítal všechny přítomné 

a zdůraznil, že rok 2015 je přelomový ohledně příjmu žádostí a že SZIF udělá všechno proto, aby 

tento rok resp. letošní příjem žádostí proběhl v pořádku bez co nejmenších komplikací. Poté 

předal slovo Ing. Ladislavu Bittnerovi, který informoval účastníky o dotacích pro rok 2015. 

Ing. Ladislav Bittner představil novinky v dotacích Programu rozvoje venkova pro rok 2015. 

Zdůraznil podmínky zemědělského podnikatele a aktivního zemědělce s vysvětlením, co se pod 

těmito pojmy skrývá a co všechno žadatel musí udělat, aby splnil tyto podmínky. Vysvětlil, co 

spadá pod pojem negativní činnosti dle číselníku CZ NACE a jaké jsou výjimky.  

Dále informoval spolu s Bc. Soňou Volkovou o jednotlivých opatřeních pro Jednotnou žádost 

2015, a jaké jsou jejich podmínky.  Konkrétně vysvětlili pravidla pro opatření SAPS, Greening, 

Přechodné vnitrostátní podpory, Mladý zemědělec, Dobrovolné podpory vázané na produkci, 

LFA, NATURA 2000, AEO 2007 – 2013, AEKO 2014 – 2020, Ekologické zemědělství 2014 – 

2020 a Dobré životní podmínky zvířat (Welfare).  Zdůrazněny byly podmínky pro Greening, 

z jakých složek se Greening skládá a pro jakého žadatele je povinný. Co si můžeme představit pod 

pojmem diverzifikace plodin a na koho se toto pravidlo nevztahuje.  

Zvláštní zmínka byla řečena ke kapitole ohledně přípravy deklarací se vstupem do aplikace LPIS, 

kde byla vysvětlena základní orientace v aplikaci LPIS a co vše je potřebné pro přípravu před 

samotným vytvářením předtisků.  

Samostatná kapitola byla věnována přípravě a podání Jednotné žádosti přes Portál farmáře.  

Závěrem setkání poděkovala Bc. Markéta Bubíková za pozornost všem účastníkům a především 

přednášejícím panu Ing. Ladislavu Bittnerovi a paní Bc. Soně Volkové. Setkání splnilo svůj účel 

a to informovat zemědělskou veřejnost o podmínkách k dotacím pro rok 2015. Veškeré dotazy 

byly zodpovězené okamžitě během semináře.  

 

Zápis provedla: Ing. Helena Fajferlíková 

 

Příloha: 1) fotodokumentace z akce 

   2) prezenční listina  

 
 


