TISKOVÁ ZPRÁVA
SZIF začíná vydávat rozhodnutí na opatření NATURA 2000
v dřívějším termínu
Praha 8. prosince 2016 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje
zemědělské dotace, ode dneška vydává rozhodnutí na opatření NATURA 2000 na
zemědělské půdě, tedy o týden dříve oproti harmonogramu. Dotace se bude vyplácet
448 žadatelům.
Platba pro zemědělské oblasti Natura 2000 je určena na pokrytí dodatečných nákladů a ušlých
příjmů, se kterými je spojeno udržitelné hospodaření na těchto zvláštních územích. Obvykle jsou
to oblasti chráněné kvůli druhové různorodosti, proto je zde také omezeno nebo zcela zakázáno
hnojení, kromě pastvy hospodářských zvířat. Výše sazby na 1 ha trvalého travního porostu je
2.323,98 Kč. Celkově je na toto opatření vyčleněno 12 milionů korun. Dotace bude vyplacena
448 žadatelům.
Pro výplatu těchto podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme
žadatelům, aby v rámci urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky
tomuto kroku se platba urychlí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici
na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST v sekci „Ke stažení“, ve složce
Jednotná žádost.
Tento formulář lze podat jedním z následujících způsobů:
1.
2.
3.
4.
5.

prostřednictvím Portálu farmáře
přes datovou schránku
osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
poštou
e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím tel. 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.

Kontakt: Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668 / +420 733 696 550, e-mail: vladimira.novakova@szif.cz

