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TISKOVÁ ZPRÁVA 

SZIF startuje příjem žádostí 3. kola Programu rozvoje 
venkova  

Praha, 10. října 2016 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) od zítřka přijímá 

žádosti k 3. kolu Programu rozvoje venkova 2014–2020. Podpořeny budou investice 

do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a projekty 

spolupráce za více než 4,5 miliardy korun. Zájemci o dotace mohou do konce října 
žádat na své projekty v rámci devíti operací.  

Třetí kolo Programu rozvoje venkova 2014–2020 je zaměřeno na stejné operace jako první kolo 

příjmu žádostí a ještě rozšířeno o další podpory v rámci opatření Spolupráce. Největší objem 
finančních prostředků v podzimním kole směřuje na investice do zemědělských podniků. 

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 11. října 2016 8:00 hodin do 31. října 2016 13:00 

hodin, a to pouze prostřednictvím Portálu farmáře. Elektronické podání žadatelům umožní rychlé 

vyřízení z pohodlí svého domova. Na Portálu farmáře lze vygenerovat předvyplněnou žádost o 

dotaci a následně sledovat průběh její administrace. Úplné znění Pravidel pro poskytování dotace 

a postup pro vygenerování a zaslání žádosti jsou k dispozici na webových stránkách www.szif.cz 

v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020. Na Portálu farmáře jsou zároveň v instruktážních 
listech v záložce Ke stažení uvedeny detailní postupy týkající se vyplnění a podání žádosti. 

V rámci přípravy na nové kolo pořádal SZIF ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a jejími 

partnery v průběhu září a října sérii regionálních seminářů. Jejich smyslem bylo žadatelům 

představit jednotlivé vyhlášené operace, nový způsob administrace projektů, příklady dobré a 

špatné praxe, informovat, jak správně vyplnit žádost a poukázat na zbytečné chyby.  

Pro 3. kolo se mění některé podmínky. Obecně pro všechny operace platí, že v případě doložení 

povolení stavebního úřadu musí být jeho platnost již ke dni podání žádosti o dotaci. Ostatní 

podmínky vztahující se ke konkrétním operacím jsou uvedeny na webových stránkách 
www.szif.cz. 

Přehled operací včetně alokovaných částek uvádíme v následující tabulce:  

file:///C:/Users/szif03703/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KOK0XOHT/www.szif.cz
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V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 

222 871 871, nebo e-mailu: info@szif.cz.  

 

 

Vladimíra Nováková  

tisková mluvčí SZIF  

 

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské 

politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a 

národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. 

Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky 

kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.  
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