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P o m á h á m e  č e s k é m u  z e m ě d ě l s t v í

2016

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

Jednotná žádost
SAPS, PVP, Greening, Mladý zemědělec
Dobrovolné podpory vázané na produkci
LFA, Natura 2000, AEO, AEKO, EZ
Dobré životní podmínky zvířat

Žádost o zařazení AEKO, EZ

Žádost o změnu zařazení AEO

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
nestálé aprílové počasí nemusí mít v oblibě každý. Ale jistě každý uzná, 
že zima je definitivně pryč a vlády se chopilo jaro. Zemědělcům přináší 
jarní období po zimní pauze nárůst práce a také starostí s přípravou 
půdy na setí, což souvisí právě také s nestálým počasím. 
V oblasti zemědělských dotací mají počátkem jara žadatelé i SZIF, jako 
administrátor dotací, napilno. Příjem Jednotné žádosti pro letošní rok 
je v plném proudu, brzy startuje 2. kolo Programu rozvoje venkova, 
jsou vyhlášeny další výzvy Operačního programu rybářství. A na počasí 
také dojde, i když na to loňské. Nové dotační opatření se totiž snaží 
částečně kompenzovat škody, které přineslo sucho minulého léta. 
O tom všem a řadě dalších zajímavostí se můžete dočíst na stránkách  
dubnového Zpravodaje SZIF. 

Počínaje 8. dubnem mohou zájemci z řad zemědělců podávat Jednotnou žádost pro rok 2016. Platby, o které se 
žádá prostřednictvím Jednotné žádosti, představují největší podíl v objemu vyplácených finančních prostředků 
z dotací administrovaných Státním zemědělským intervenčním fondem. Aby žadatel dotaci získal, musí být zároveň 
zemědělským podnikatelem, aktivním zemědělcem a půda, kterou obhospodařuje, na něho musí být evidovaná 
v registru zemědělské půdy LPIS. Rovněž v letošním roce organizoval SZIF během první poloviny dubna veřejné 
semináře, kde se zájemci o podporu mohli seznámit s jednotlivými dotačními tituly poskytovanými v rámci Jednotné 
žádosti 2016. Podávání žádostí končí 16. května, poté ještě běží 25denní lhůta na pozdní podání, které je však již 
spojeno se sankcí ve výši 1 % za každý pracovní den.

V rámci Jednotné žádosti lze žádat na následující opatření:
• JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS)
• PLATBA PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE
• PLATBA PRO ZEMĚDĚLCE DODRŽUJÍCÍ ZEMĚDĚLSKÉ POSTUPY PŘÍZNIVÉ PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ 

(GREENING)
• DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI

 » Produkce brambor určených pro výrobu škrobu
 » Produkce konzumních brambor
 » Produkce ovocných druhů s velmi vysokou pracností
 » Produkce ovocných druhů s vysokou pracností
 » Produkce zeleninových druhů s velmi vysokou pracností
 » Produkce zeleninových druhů s vysokou pracností
 » Produkce chmele
 » Produkce cukrové řepy
 » Produkce bílkovinných plodin
 » Chov telete masného typu
 » Chov krávy chované v systému chovu s TPM (dojnice)
 » Chov bahnice nebo chov kozy

 JEDNOTNÁ ŽÁDOST 2016
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V květnu, v rámci třetí a čtvrté výzvy OP Rybářství 2014 – 2020, mohou zájemci o dotace zažádat o podporu na 
projekty prostřednictvím celkem tří opatření. Příjem žádostí pro obě výzvy bude zahájen 3. května 2016 od 9 hod. 
Třetí výzva zahrnuje opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně a je kontinuální. 
Příjemci podpory jsou ministerstvo zemědělství a příspěvkové organizace ministerstva zemědělství. Hlavním cílem 
tohoto opatření je informovat spotřebitele o produktech akvakultury s ohledem na požadavky zdravé výživy a zdravého 
životního stylu. 
Čtvrtá výzva obsahuje opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr b) Diverzifikace akvakultury 
a 2.3. Podpora nových chovatelů a končí 17. května 2016. 
Opatření 2.2., záměr b) je zaměřeno na rozvoj doplňkových aktivit, tedy rozšíření možností a příjmů podnikatelů 
o další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v akvakultuře. Konkrétně se může jednat např. o cestovní 
ruch s nabídkou rybaření, environmentální služby nebo vzdělávací činnosti týkající se akvakultury. Podmínkou pro 
dosažení dotace je produkce ryb vyšší než 3 tuny za rok a příjmy/výnosy z akvakultury vyšší než 50 % celkových 
příjmů podniku.
U opatření 2.3. je podpora určena na investice související se zřizováním podniků akvakultury nově začínajícími 
chovateli. Žadatel musí být nově začínajícím chovatelem, což konkrétně znamená, že nezahájil činnost dříve, než 
před 5 lety k datu podání žádosti, a současně musí splňovat předepsané kvalifikační požadavky. 
Žádosti o podporu budou pro jednotlivá opatření přijímány pouze elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře, osobní 
účast žadatele na regionálním odboru SZIF proto není nutná. Podrobné informace zájemci naleznou na internetových 
stránkách www.szif.cz v záložce Operační program rybářství 2014 – 2020.

• PŘECHODNÉ VNITROSTÁTNÍ PODPORY 
 » Platba na zemědělskou půdu
 » Platba na chmel
 » Platba na brambory pro výrobu škrobu
 » Platba na přežvýkavce
 » Platba na chov ovcí, popřípadě chov koz
 » Platba na chov krav bez tržní produkce mléka

• PLATBY PRO OBLASTI S PŘÍRODNÍMI ČI JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI (LFA)
• PLATBY V RÁMCI SÍTĚ NATURA 2000 NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ 
• AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ (AEO)
• AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ (AEKO)
• EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (EZ)
• DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE)

Start příjmu žádostí na dotační opatření na hospodářská zvířata byl o týden posunut z důvodu aktualizace databáze 
Integrovaného registru zvířat. Od 15. dubna je možné podávat žádosti již na všechna opatření Jednotné 
žádosti.

Jednotnou žádost je možné podat:
1. Elektronickou cestou: 

 ◦ přes Portál farmáře SZIF,
 ◦ datovou schránkou žadatele,
 ◦ prostřednictvím elektronické podatelny SZIF

2. Osobně na příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL) 

3. Poštou na příslušné OPŽL. 

V KVĚTNU STARTUJE TŘETÍ A ČTVRTÁ VÝZVA 
OPERAČNÍHO PROGRAMU RYBÁŘSTVÍ 2014 - 2020

http://www.szif.cz
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V květnu odstartuje 2. kolo Programu rozvoje venkova 2014 - 2020, ve kterém budou moci zájemci požádat o dotaci 
na své projekty, zaměřené na investice do zemědělských, lesnických a potravinářských podniků. Na uvedené kolo je 
vyčleněna částka téměř 2,3 miliardy korun. 
Příjem žádostí bude probíhat od 3. května 2016 8.00 hodin do 16. května 2016 13.00 hodin, a to pouze prostřednictvím 
Portálu farmáře. Kromě operací 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin a 8.5.3 Přeměna 
porostů náhradních dřevin navazují všechny ostatní operace na opatření Programu rozvoje venkova 2007– 2013. 
Konečná částka na schválené projekty bude upravena o aktuální kurzový přepočet. 
Podrobné informace mohou zájemci najít na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu 
www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014 – 2020.

Finanční prostředky pro jednotlivé operace jsou předběžně stanoveny takto:

Operace Alokace (Kč) 

1.1.1 Vzdělávací akce 57 750 000 

1.2.1 Informační akce 38 500 000 

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 337 500 000 

6.4.1 Investice do nezemědělských činností 693 900 000 

6.4.2 Podpora agroturistiky 353 100 000 

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 20 000 000 

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 43 700 000 

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 126 000 000 

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 31 500 000 

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 84 000 000 

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 56 000 000 

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 220 000 000 

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 31 900 000 

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií 
v zemědělské prvovýrobě 205 100 000 

Čeští chovatelé prasnic a dojnic dostanou mimořádnou podporu ve výši 604,2 milionu 
korun jako kompenzaci nízkých výkupních cen mléka a vepřového masa. Tyto nízké 
výkupní ceny a z toho vyplývající finanční ztráty jsou způsobené zejména zrušením 
mléčných kvót a ruským embargem. 
Vláda proto na základě rozhodnutí Evropské komise schválila v polovině března 2016 
rozpočet této mimořádné jednorázové podpory, o kterou byl ze strany chovatelů 
okamžitě velký zájem. Státní zemědělský intervenční fond, jenž má na starosti 

administraci podpory, obdržel celkem 2 422 žádostí, z toho na dojnice 1 668, na prasnice 537. Na dojnice a prasnice 
zároveň bylo podáno 217 žádostí. 
Aby chovatel na podporu dosáhl, musí mít alespoň 3 prasnice nebo 3 dojnice s tržní produkcí mléka evidované 
k 31. srpnu 2015 v Integrovaném registru zvířat (IZR). Chovatelé 3 až 50 dojnic mohou navíc počítat se zvýhodněnou 
sazbou 120 % základní sazby. Tyto sazby byly stanoveny následovně: sazba na 1 dojnici 1 172,03 Kč, zvýšená sazba 
na 1 dojnici 1 406,44 Kč, sazba na 1 prasnici 1 621,80 Kč. Od 17. března 2016 zahájil SZIF vydávání rozhodnutí, 
kterých bylo ke dni 19. dubna 2016 vydaných 95 %. K 19. dubnu 2016 bylo vyplaceno bezmála 391 milionů korun, 
což činí téměř 65 % z celkové částky vyčleněné na tuto mimořádnou podporu. Další informace budou postupně 
zveřejňovány na webových stránkách www.szif.cz v sekci Společná organizace trhu.

 2. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

604 MILIONŮ KORUN NA PRASNICE A DOJNICE

http://www.szif.cz
http://www.szif.cz
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Pro producenty a zpracovatele mléka jsou určeny dva nové 
dotační programy s celkovým rozpočtem až 850 milionů 
korun. Účelem prvního dotačního programu je účast 
producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ 
v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané 
hodnoty u mléka a mléčných výrobků. Výrobky z vysoce 
kvalitní mléčné suroviny mají větší šanci proniknout 
na nové, popřípadě na stávající trhy, což v období 
trvající mléčné krize může významně napomoci trhu 
s mlékem a mléčnými výrobky v silném konkurenčním 
prostředí, zejména sousedních zemí. V roce 2016 jsou 
spuštěny podprogramy Podpora na účast producentů 
a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ a Podpora 
kontrolních opatření a poradenství spojených s režimem 
jakosti Q CZ. Na tuto podporu je vyčleněno 400 milionů 
korun. Zapojení do prvního programu vysoce kvalitního 
mléka zároveň umožní chovatelům účast ve druhém 
dotačním programu, Podpora na zlepšení životních 
podmínek v chovu dojnic, ve kterém může být rozděleno 
až 450 milionů korun. Cílem je zlepšení pohody zvířat 
a díky tomu i zdraví zvířat. V letošním roce jsou otevřeny 
podprogramy Podpora provádění faremní diagnostiky 
původce mastitidy dojnic, Podpora snížení škodlivých 

patogenních mikroorganizmů ve stájovém prostředí 
a Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic 
v letním období. 
Předběžné žádosti na oba dotační programy pro rok 2016 
přijímá Státní zemědělský intervenční fond do 29. dubna 
2016, žádosti podávají předběžně zaregistrovaní žadatelé 
do 31. října 2016. První podpory bude ministerstvo 
zemědělství vyplácet žadatelům v prosinci letošního roku.
Na kompenzaci škod pěstitelům polních plodin a sadebního 
materiálu lesních dřevin v důsledku loňského sucha 
v období květen až říjen je určeno další opatření v rámci 
národních dotací. Podle odhadů je rozloha polí a sadů, 
kde byly plodiny poškozeny suchem z více než 30 %, 
asi 350 tisíc hektarů. Nejvíce utrpěly brambory, cukrová 
řepa, chmel, ovoce, zelenina, kukuřice, trvalé travní 
porosty určené jako krmení pro hospodářská zvířata, ale 
také ovocné, okrasné a lesní školky. 
Zemědělci a pěstitelé mohou své ztráty částečně 
kompenzovat odškodným, na které je v celkové výši 
vyčleněno 600 milionů korun. Z vládní rozpočtové 
rezervy půjde 300 milionů, zbylých 300 milionů poskytne 
rozpočet ministerstva zemědělství, které očekává, že 
o kompenzaci škod způsobených suchem by mohlo 
požádat více než 7 tisíc zájemců. Žádosti se budou 
přijímat prostřednictvím příslušných pracovišť SZIF 
v období od 13. do 28. června 2016.

Členské státy EU mají možnost využívat podpory ze společných fondů Unie k propagaci 
vlastních zemědělských výrobků. Mohou tak propagovat své agrární produkty jak na 
společném trhu, tak i na trzích třetích zemí. Propagační programy mají za cíl zlepšit 
marketing a odbyt zemědělských a potravinářských produktů jednotlivých členských 
států a přispívat k nastartování růstu a vytváření pracovních míst v zemědělsko-
potravinářském odvětví. Navrhující organizace mohly předkládat návrhy svých 
připravovaných propagačních programů v rámci nové propagační politiky EU do 
28. dubna 2016. 

Navrhujícími organizacemi jsou zejména oborové a mezioborové organizace, organizace 
producentů a sdružení organizací producentů. Vlastní programy, trvající jeden až tři 
roky, jsou buď jednoduché, předložené organizacemi z jednoho členského státu, nebo 
multinárodní (složené), předložené organizacemi z více než jednoho členského státu. 
Propagovat je možné například mléko a mléčné produkty, maso, ovoce a zeleninu, 
med, vejce, oleje, živé rostliny, produkty okrasného zahradnictví, ale také zpracované 
produkty jako pivo, čokoláda, chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky, 
nápoje vyrobené z rostlinných výtažků, těstoviny, lihoviny s ochranným zeměpisným 
označením, vína s označením původu nebo chráněným zeměpisným označením a další. 
V České republice poskytuje navrhujícím organizacím nezbytné konzultace při 
přípravě a předkládání propagačního programu Státní zemědělský intervenční fond 

NOVÉ PROGRAMY NÁRODNÍCH DOTACÍ POMOHOU MLÉČNÉMU 
SEKTORU A ZMÍRNÍ DŮSLEDKY LOŇSKÉHO SUCHA

PROPAGAČNÍ PROGRAMY V NOVÉM REŽIMU PROPAGACE EU
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Se značkou Klasa se setkávají zákazníci už 13 let. Od roku 2003, kdy se objevila poprvé, pomáhá 
spotřebitelům usnadňovat výběr, protože je zárukou kvality a umožňuje rychlou orientaci v nabídce 
výrobků. Stručně řečeno – zákazníkům přináší jistotou, že si vybral správně. Od letošního roku bude 
značka Klasa na základě výběrového řízení součástí nové propagační kampaně zaměřené na podporu 
kvalitních potravin v obecném pojetí a především na vzdělávání spotřebitelů v rozpoznávání kvality 
potravin. Díky potenciálu a velké znalosti značky u široké veřejnosti zůstane Klasa symbolem této 
kvality a i nadále bude udělována výjimečně kvalitním zemědělským a potravinářským produktům. 
Primárním cílem dalšího komunikačního využití Klasy je však edukace spotřebitelů.
Výběr agentur v rámci veřejné zakázky na podporu kvalitních potravin byl v nedávné době dokončen. 

Zakázka v předpokládané hodnotě 298 milionů Kč byla na rozdíl od minulých let rozdělena do čtyř částí a vzbudila 
velký zájem. Do výběrového řízení se přihlásilo 18 agentur, které předložily celkem 34 nabídek. Jejími vítězi se staly 
společnosti McCann-Erickson Prague, spol. s r.o. (část strategická, kreativní a PR), 1 YEAR & MORE PRODUCTION 
s.r.o. (realizační část), Knowlimits, s.r.o. (mediální část) a AL - Systém EXPO s.r.o. (expoziční část).
V následujících dvou letech se průvodcem kvality stane panáček, který bude hlavní atributy kvality vysvětlovat 
zábavnou formou tak, aby motivoval zákazníky k „nakupování kvality s chutí“.
Prestižní značku KLASA uděluje ministr zemědělství, SZIF ji administruje. V současné době se značkou může pochlubit 
1077 produktů od 219 českých a moravských výrobců.

Kvalita, výjimečnost, původ surovin a patriotismus. To jsou hlavní důvody, proč dát přednost produktům 
oceněným značkou Regionální potravina. Prestižní značku kvality uděluje ministerstvo zemědělství 
a Státní zemědělský intervenční fond ji administruje. Ocenění Regionální potravina získávají už od 
roku 2010 ty nejkvalitnější výrobky a produkty našich zemědělců a potravinářů. Hlavním účelem 
projektu je podpořit malé a střední zemědělce a výrobce potravin v jednotlivých krajích České 
republiky, propagovat kvalitní regionální produkty a motivovat spotřebitele, aby si tyto výrobky sami 
aktivně vyhledávali a nakupovali například na farmářských trzích, v běžných obchodech, ale také 

přímo u výrobců. Soutěží se v 9 kategoriích, v každé z nich může zvítězit pouze jeden výrobek za každý kraj. 
Soutěž o Regionální potravinu 2016 je v plném proudu. Letošní, již sedmý ročník, odstartoval Jihomoravský kraj, 
uzavírat ho bude Karlovarský kraj. Každoročně je vybráno kolem stovky nových přírůstků, přesný počet nově 
oceněných regionálních potravin budeme vědět až koncem června, v rámci soutěže mohou totiž některé kategorie 
zůstat neobsazeny. Vloni bylo oceněno 107 výrobků z 1 262 přihlášených od 418 výrobců. Nejvíce přihlášených 
výrobků pocházelo z Ústeckého, Jihomoravského a Zlínského kraje. 
V letošním roce jsme pro výrobce ve spolupráci s ministerstvem zemědělství organizovali nově také semináře, na 
kterých jsme zájemce o účast v soutěži informovali o legislativních požadavcích na značení potravin a zároveň jim 
představili soutěž Regionální potravina včetně systému přihlašování. 
Soutěže Regionální potravina, které doposud proběhly:

a ministerstvo zemědělství. Pokud se jedná o jednoduchý program, zajišťuje SZIF také jeho administraci, která 
spočívá v uzavření smlouvy s navrhující organizací, schvalování propagačních materiálů, dále zajišťuje výplaty 
finančních prostředků a provádí kontroly. Podrobné informace najdou zájemci na internetových stránkách www.
szif.cz/cs/eu-propagace-zemedelskych-produktu. Naposledy schváleným českým projektem je „EU Milky Way / EU 
mléčná cesta” Českomoravského svazu mlékárenského, který je zaměřen na propagaci evropských mléčných výrobků 
na trzích třetích zemí, konkrétně na Libanon, Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty. Propagační opatření 
zahrnují akce v místech prodeje, účast na výstavách a veletrzích, inzerci v časopisech, public relations a mlékařské 
vzdělávací konference.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PODPORU KVALITNÍCH 
POTRAVIN MÁ SVÉ VÍTĚZE

SEDMÝ ROČNÍK SOUTĚŽE REGIONÁLNÍ POTRAVINA

Kraj Místo a datum konání 
soutěže

Počet 
přihlášených 

výrobků
Počet 

výrobců
Počet výrobků 

navržených 
k udělení značky

Jihomoravský kraj Brno, 18. 3. 2016 183 54 9

Středočeský kraj Příbram, 30. 3. 2016 82 28 8

Plzeňský kraj Klatovy, 5. 4. 2016 79 27 9

Zlínský kraj Zlín, 7. 4. 2016 141 44 8

Ústecký kraj Litoměřice, 13. 4. 2016 247 53 9

Královéhradecký kraj Hradec Králové, 19. 4. 2016 111 33 8

Liberecký kraj Liberec, 20. 4. 2016 93 27 9

Pardubický kraj Staré Hradiště, 21. 4. 2016 123 33 8

http://www.szif.cz/cs/eu-propagace-zemedelskych-produktu
http://www.szif.cz/cs/eu-propagace-zemedelskych-produktu
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Sledování kvality výrobků oceněných značkou KLASA 
věnujeme velké úsilí a v případě jakéhokoli náznaku 
zhoršení kvality necháváme ihned přezkoumat 
dozorovými orgány, Státní veterinární správou (SVS) 
a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI). 
Zároveň také sami iniciujeme nezávislá testování, 
abychom si ověřili, že značka KLASA náleží skutečně jen 
mimořádně kvalitním výrobkům a zjistili, jak si oceněné 
výrobky stojí v porovnání s ostatními. 

V nedávné době byla takto ve spolupráci s Potravinářskou komorou a měsíčníkem Svět potravin testována kvalita 
jablečných moštů, které mohou spotřebitelé běžně koupit na našem trhu. Prověřeno bylo deset různých druhů 
tuzemských i zahraničních moštů, tři z výrobků měly logo KLASA, a to Ovocňák 100% jablko, Bohemia mošt 100% 
jablko a Jablko čiré z našeho regionu.  Odborníci z Ústavu konzervace potravin Vysoké školy chemicko-technologické 
hodnotili zejména obsah deklarované ovocné složky a velká pozornost byla věnována i chuťovým vlastnostem 
hodnocených moštů. 
Výrobek oceněný značkou kvality KLASA Bohemia mošt byl nejlepší v senzorickém hodnocení a rovněž u něj byla 
naměřena stejně jako u Ovocňáku nulová hodnota patulinu, jehož nepřítomnost je znakem kvality jablek. V případě 
výrobku Jablko čiré byla tato hodnota zvýšena, avšak pohybovala se pod legislativní mezí, což prokázala i následná 
analýza ze strany SZPI. Dozorový orgán jsme rovněž požádali o přezkoumání obsahu ovoce u Bohemia mošt 100% 
jablko, kde se potvrdila deklarace 100% ovocné šťávy na obale výrobku.

V současné době najdou zákazníci značku na 475 produktech. Podrobné informace o soutěži a oceněných výrobcích je 
možné najít na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz, které jsou od letošního roku v nové grafické podobě 
a novinkou je i mobilní aplikace, která zájemce seznámí se všemi oceněnými výrobky ze všech regionů.
Termíny letošní soutěže a slavnostní vyhlašování uvádíme v následující tabulce:

Státní zemědělský intervenční fond se snaží různými formami 
oslovovat širokou veřejnost a seznamovat ji s možnostmi získání dotací 
v zemědělském a potravinářském sektoru z evropských a národních 
zdrojů. Jedním ze způsobů prezentace činnosti SZIF je účast Fondu na 
významných oborových veletrzích, kde se mohou zájemci informovat 
o dotačních titulech přímo u odborných pracovníků infopultu stánku SZIF. 
V poslední době proběhly tři takové významné oborové akce, kterých 
se Fond zúčastnil.  Ve dnech 16. až 20. března 2016 se na výstavišti 
v Lysé nad Labem konala již po čtyřiačtyřicáté výstava Jarní ZEMĚDĚLEC. 
Infopult SZIF a ochutnávky kvalitních potravin značek KLASA a Regionální 
potravina přilákaly do společné expozice velké množství návštěvníků. 

KLASA – ZACÍLENO NA MOŠTY

SZIF NA VELETRZÍCH JARNÍ ZEMĚDĚLEC, 
TECHAGRO A FLORA OLOMOUC

Kraje Hodnotitelská 
komise Slavnostní vyhlášení

Jihočeský 25. 5. 2016 22. 7. 2016, Selské slavnosti, Holašovice
Jihomoravský 18. 3. 2016 3. 4. 2016, Techagro, BVV Brno
Karlovarský 9. 6. 2016 8. 10. 2016, Lázeňský festival jablek, Mariánské Lázně
Královéhradecký 19. 4. 2016 17. 9. 2016, Dožínky Královéhradeckého kraje, Hradec Králové
Liberecký 20. 4. 2016 7. 10. 2016, Den regionálních potravin, Liberec 
Moravskoslezský 5. 5. 2016 24. 9. 2016, Život na zahradě, Ostrava 
Olomoucký 27. 5. 2016 20. 10. 2016, Olima, Olomouc
Pardubický 21. 4. 2016 17. 9. 2016, Kunětické vinobraní, Kunětická Hora
Plzeňský 5. 4. 2016 29. 4. 2016, Festival Regionálních potravin, Plzeň
Středočeský 30. 3. 2016 10. 9. 2016, Tradiční dožínky a vinobraní na zámku Kačina 
Ústecký 13. 4. 2016 9. 9. 2016, Výstava Zahrada Čech, Litoměřice
Vysočina 3. 6. 2016 20. 8. 2016, Rodinný den, Zvole – Šiklův mlýn

Zlínský 7. 4. 2016 20. 8. 2016, Dožínky Zlínského kraje, Kroměříž

http://www.regionalnipotravina.cz
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Zaměstnanci SZIF podávali informace zejména ke 
druhému kolu Programu rozvoje venkova a příjmu 
Jednotné žádosti. Na stánek zavítala také delegace 
zástupců zemědělských rad jednotlivých krajů vedená 
ředitelem výstaviště. 
Největší zemědělský veletrh ve střední Evropě 
TECHAGRO se konal ve dnech 3. až 7. dubna 2016 na 
výstavišti v Brně. Souběžně zde probíhaly veletrhy 
TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA a BIOMASA. 
Zemědělská technika a technologie byly prezentovány 
na téměř 70 tisících čtverečních metrech. Ve společné 
expozici SZIF se značkami KLASA a Regionální potravina 
se veřejnosti představilo i šest oceněných výrobců 
s rozmanitou nabídkou ochutnávek toho nejlepšího. 
Při příležitosti slavnostního zahájení veletrhu předali 
ministr zemědělství Marian Jurečka a ředitel SZIF Martin 
Šebestyán ocenění Regionální potravina vítězným 
produktům z Jihomoravského kraje.
SZIF se účastnil také jarní výstavy Flora Olomouc ve dnech 21. - 24. dubna 2016, která se nesla v duchu sedmistého 
výročí narození Karla IV. – Otce vlasti. Mezinárodní květinová výstava a zahradnický veletrh připomněl, jak se 
úsilím tohoto slavného panovníka z českých zemí stala kvetoucí zahrada Evropy vrcholného středověku. Fond se 
na olomouckém výstavišti prezentoval formou infopultu, kde poskytoval informace k dotačním titulům, a zároveň 
ochutnávkou výrobků oceněných značkou KLASA nebo Regionální potravina.

Pro zkvalitnění služeb jsme v první polovině dubna rozšířili technickou a metodickou podporu našim uživatelům 
prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871. Zájemcům, kteří se dovolají na uvedené telefonní číslo, je nabídnut 
hlasový rozcestník s následujícími předvolbami:

1. Jednotná žádost – metodický problém
2. Jednotná žádost – technický problém
3. Problém s přístupem do Portálu farmáře a jiných aplikací
4. Ostatní technické problémy
5. Ostatní dotazy

Podle zvolené předvolby jsou žadatelé přepojeni buď na pracovnice informační linky SZIF, nebo pracovníky technické 
podpory. Zároveň došlo od 11. dubna 2016 k prodloužení provozní doby infolinky a technické podpory SZIF. Metodickou 
podporu poskytujeme v době od pondělí do pátku, v čase od 8 do 18 hodin, ohledně technické podpory pak mohou 
žadatelé telefonovat ve všední dny od 7 do 19 hodin. Záznamová služba je v provozu o víkendech a v pracovních 
dnech od 19 do 7 hodin.
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