
                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 
Zpráva z akce „Semináře před podáním dotací 
na agroenvironmentální operace v rámci PRV“ 

 
 

 

Celostátní síť pro venkov organizovala v Ústeckém a Karlovarském kraji 6 seminářů pro 

odbornou zemědělskou veřejnost s  názvem Semináře před podáním dotací 

na agroenvironmentální operace v rámci PRV. Semináře si kladly za cíl přispět k lepší orientaci 

žadatelů při zpracovávání žádostí o čerpání finančních prostředků z PRV, k menší chybovosti 

žadatelů při podávání jednotné žádosti o finanční podporu, k širší informovanosti účastníků 

semináře o možnostech využití dotačních titulů v rámci PRV.  

 

Na úvod každého semináře vystoupil koordinátor CSV z RO SZIF Ústí nad Labem, Bc. Tomáš 

Sazeček, který všechny zúčastněné přivítal. Ve svém vystoupení přítomné obeznámil s činností 

Celostátní sítě pro venkov a zmínil zajímavé aktivity, které proběhly v rámci CSV Ústeckého 

a Karlovarského kraje. Závěrem nastínil možnosti některých dalších aktivit CSV pro druhou 

polovinu roku 2016.  

 

K problematice podávání jednotné žádosti se vyjádřil Ing. Tomáš Valina (vedoucí Oddělení 

příjmu žádostí a LPIS RO SZIF). Kladl důraz na změny a novinky oproti minulému roku. Rovněž 

uvedl informace o správné zemědělské praxi, LPIS a kontrolách podmíněnosti (cross 

compliance). Informoval  zemědělskou veřejnost, že při podávání Jednotné žádosti o dotace 

na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 mohou žadatelé 

individuálně využít poradenskou službu na okresních pracovištích Oddělení příjmu žádostí a LPIS, 

jejichž seznam je mimo jiné uveřejněn i na webových stránkách SZIF.  

 

Ing. Jaroslava Šamsová (akreditovaný poradce MZe) poskytla informace k Programu rozvoje 

venkova 2014–2020 a představila novinky v Programu rozvoje venkova pro rok 2016. Dále se 

konkrétněji zaměřila na pravidla pro opatření jednotné platby na plochu, greening, mladý 

zemědělec, přechodné vnitrostátní podpory, doprovodné podpory, agroenviromentálně-

klimatické operace, ekologické zemědělství, dobré životní podmínky zvířat (welfare), NATURA 

2000 a agroenvironmentální operace.                                                           

 

Všechny semináře byly vyhodnoceny kladně s  ohledem na možnost konzultace přímo 

s pracovníkem SZIF a akreditovaným poradcem MZe. O tomto faktu svědčí i to, že v průběhu 

akcí a i po jejich ukončení byly vznášeny dotazy na výše uvedená témata. Účastníci uvítali také 

občerstvení a možnost účastnit se školení bezplatně. 

Semináře ukončil Bc. Tomáš Sazeček a poděkoval všem přednášejícím i účastníkům za velmi 

aktivní přístup. 

 

 

Zpracoval: Bc. Tomáš Sazeček 

Dne: 7. 9. 2016 


