
 

  

 

Z á p i s 
 

ze setkání aktérů Celostátní sítě pro venkov – seminář pro zemědělce a odbornou 
veřejnost, které se konalo dne 10. 4. 2014 ve velkém sále MZe, Nemocniční 53, Šumperk 
 

 

Přítomni:  Dle prezenční listiny 

1. Po krátkém přivítání byli účastníci seznámeni se souhrnem základních informací ohledně novinek 
pro rok 2014, zdůrazněna byla skutečnost, že v letošním roce nelze využít dotační titul zatravnění, 
dále, že byla ukončena nezpůsobilost zemědělské půdy k 30. 6. 2003 a objasněno bylo využití 
nových pardonovaných důvodů 5A – restituce a 5I, kterých je možno 
využít při prodloužení závazků v roce 2013. 

2. V další části byli účastníci seznámeni s plánovanými aktivitami 
Celostátní sítě pro venkov na rok 2014, a to nejen v okrese Šumperk, 
ale v celém Olomouckém kraji. Mezi nejzajímavější akce tohoto 
regionu patří především Setkání a diskuse s poslanci Evropského 
parlamentu k pravidlům společné zemědělské politiky, Zemědělské 
školství v návaznosti na rozvoj venkova, Oslavy lesa na Floře, 
Jesenické dožínky a další.  

3. K novinkám v PRV bylo sděleno, že v termínu od 3. 3. do 14. 3. 2014 bylo vyhlášení 20. kola příjmu 
žádostí, zdůrazněny byly také zajímavé projekty, zpracované v 18. a 19. kole příjmu žádostí. Mezi 
inovativní projekty patří např. Rozvoj specifické truhlářské dílny v obci Kopřivná, Modernizace 
technologického ustájení odchovny jalovic – ZEAS Březná, Energetické úspory na objektu stolárny –  
Dřevostav  Hanušovice, Strojní vybavení pro zpracování a logistiku surovin pro výrobu biomasy. 
Mezi nejčastější chyby při podávání žádostí o dotace zejména u menších firem a živnostníků je 
problém získat rozpočet dle ceníku stavebních prací RTS (přílohy k faktuře), další chyby jsou např. 
nesouhlasící data ve smlouvách s fakturací,  chybějící text ve smlouvě že „Fakturace bude 
provedena v souladu s pravidly PRV“, chybějící objednávky atd. 

4.   K aktuálním informacím stavu příprav společné zemědělské politiky bylo nastíněno nové 
programovací období 2014–2020 – 1. pilíř SZP – Greening – zachování trvalých travních porostů, 
Dobrovolně vázaná podpora, 2. pilíř SZP Investiční podpory, Plošné podpory AEKO, EZ, LFA (návrh 
diferenciace plateb LFA – H – dle nadmořské výšky a sklonitosti k.ú., dle míry přírodního 
znevýhodnění v obci). 

5. V následujícím bloku týkající se správné zemědělské praxe byly probrány standardy dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu v rámci opatření pro PRV – GAEC.  Zdůrazněn byl  GAEC 2 
pěstování plodin na silně/mírně erozně ohrožených půdách, G 4 nepálení bylinných zbytků na 
užívaných PB, G 6 nerušení – neničení krajinných prvků, G 7 regulace Netýkavky žláznaté a 
Bolševníku velkolepého, G 8 – změna travního porostu z T na R. GAEC 11 – ochranný pás vod byl 
delegován na ÚKZUZ. 

 



6. V poslední přednášce byl představen materiál společnosti ÚZEI  z hlediska nového programovacího 
období, přístupy ke stanovení provozních podpor Společné zemědělské politiky 2014+ a dopady 
těchto podpor na ekonomiku podniků. Byly také poskytnuty informace Přímé platby a další 
předpoklady pro 2014+, stanovení tzv. újmy – možné přístupy, a diferenciace plateb LFA. 

7. V rámci diskuse účastníci hovořili o svých zkušenostech a nových informacích, které se týkají 
nového programovacího období 2014+. Dotazy byly zaměřeny na podání Jednotné žádosti a na 
přílohy k žádosti, zdůrazněno včasné nahlášení telat a nutná evidence pastevního deníku. 

      Závěrem Bc. Vladimíra Lokajíčková poděkovala všem účastníkům za účast a jejich připomínky. 

           

 

  Zapsala: Bc. Věra Skopalová 

 

  


