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Administrace dotačních programů zemědělských národních
dotací v roce 2020
V Praze dne 10. prosince 2019

Počínaje rokem 2020 přechází administrace dotačních programů dle Zásad, kterými
se stanovují podmínky pro poskytování dotací plně do kompetence Státního zemědělského
intervenčního fondu (dále jen „Fond“).
Dotační programy pro rok 2020 jen s nepatrnými změnami navazují na programy realizované
v předešlých letech. Dne 9. 12. 2019 byly Ministerstvem zemědělství uveřejněny Zásady,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 (dále jen „Zásady“), které
naleznete zde.
Níže upozorňujeme na technické změny ve způsobu podání a administrace žádostí o dotaci a
dokladů prokazujících nárok na dotaci.

Při poskytování dotací bude Fond postupovat podle zákona o zemědělství,
zákona o SZIF, správního řádu, Zásad a příslušných právních předpisů EU.

Příjem žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci a rovněž
doručování bude počínaje rokem 2020 výhradně prostřednictvím Portálu farmáře SZIF ve
lhůtách stanovených pro jednotlivé dotační programy. Z tohoto důvodu Zásady již neobsahují
potřebné formuláře. Termíny příjmu žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci
nalezne žadatel v Zásadách a také zde. Portál farmáře SZIF bude spuštěn pro příjem vybraných
žádostí o dotaci dle výše uvedené přílohy Zásad 6. 1. 2020 v 7:00.
Žadatelé, kteří nemají doposud zřízen přístup do Portálu farmáře SZIF, najdou veškeré potřebné
informace jak vyplnit formulář žádosti o přístup a jaké dokumenty předložit pro posouzení
totožnosti a oprávněnosti žadatele zde.
Po přihlášení se na Portál farmáře SZIF budou v době příjmu žádostí žadatelům k dispozici
návody pro práci na Portálu.
Doporučujeme se prostřednictvím Portálu farmáře přihlásit rovněž k odběru novinek.

U dotačních programů zakládajících veřejnou podporu ve smyslu článku 107
odstavec 1 Smlouvy o fungování EU, u kterých je dána povinnost plnit motivační účinek, musí
být žádost o dotaci podána před zahájením realizace předmětu dotace nebo zahájením práce na
projektu, v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014, čl. 6 nařízení Komise (EU) č.
651/2014 nebo bodem 3.4 kapitoly 3 AGRI pokynů nebo čl. 3.6 FISH pokynů.
U vybraných dotačních programů (2.A., 3.b., 3.c., 3.d., 8.F., 9.A.a., 9.A.b.1.-3., 9.A.b.4., 9.E.,
9.F.e. a 9.F.i.) docházelo či stále dochází z důvodu naplnění motivačního účinku k podání
listinných žádostí na Fond již v roce 2019. Žadatelé jsou o nutnosti podání informováni
prostřednictvím výzev uveřejněných na internetových stránkách eAgri a Fondu.
Předběžné žádosti/motivační formuláře k dotačním programům s motivačním účinkem podané
podle Zásad pro rok 2017, 2018 a 2019 bude Fond považovat za žádosti o dotaci podané
v souladu s nařízením Komise (EU) č. 702/2014, nařízením Komise (EU) č. 651/2014 nebo AGRI
pokynů nebo FISH pokynů, a proto je žadatel nemusí podávat znovu.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

1z2

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz


Výplata dotací není omezena koncem daného kalendářního roku, a z tohoto
důvodu bude možné u vybraných dotačních programů uplatňovat výdaje uskutečněné až do
konce roku 2020.

U dotačních programů, u kterých se podpora poskytuje podle nařízení Komise
(EU) č. 702/2014, nařízení Komise (EU) č. 651/2014, AGRI pokynů nebo FISH pokynů je žadatel
povinen se zařadit do kategorie mikropodniků, malých, středních nebo velkých podniků. Při
posuzování velikosti podniku žadatel postupuje podle definice uvedené v příloze I nařízení Komise
(EU) č. 702/2014 a také podle Uživatelské příručky k definici malých a středních podniků vydané
Evropskou komisí
(https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/cs/renditions/nativ
e). Velké podniky dále musí v žádosti o dotaci popsat situaci, jež by nastala v případě, že by
podpora nebyla poskytnuta, tedy hypotetický srovnávací scénář, nebo uvést alternativní projekt
nebo činnost a předložit doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání uvedené v žádosti o dotaci.
Uvedené informace podává žadatel rovněž prostřednictvím Portálu farmáře SZIF, stejně tak jako
prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.
Doporučujeme žadatelům sledovat webové stránky Fondu https://www.szif.cz/cs/nd.
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