TISKOVÁ ZPRÁVA
SZIF rozdělí 557,4 milionů korun na bílkovinné plodiny,
brambory a chmel
Praha 7. února 2022 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává rozhodnutí na
další tři dotace v rámci Dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS). O podporu
na bílkovinné plodiny prostřednictvím Jednotné žádosti 2021 požádalo 6 769 žadatelů
a dostanou přes 432 milionů korun. Na produkci konzumních brambor Fond rozdělí
703 pěstitelům 46,4 milionu korun. Žádost o dotaci na chmel podalo 119 zemědělců,
kteří získají téměř 79 milionů korun.
„Sazba pro bílkovinné plodiny činí 1 858,56 Kč na ha a pro konzumní brambory 4 470,96 Kč na
ha. Pro chmel byla sazba stanovena na 15 273,41 Kč na ha,“ uvádí Tomáš Farkač, vedoucí
Oddělení metodiky přímých plateb. Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) směřuje k
citlivým sektorům, které čelí určitým obtížím. Zároveň jsou důležité z hospodářských, sociálních
nebo jiných důvodů. Výše dotace se odvíjí od rozlohy plochy (minimum je jeden hektar).
Pro urychlení výplat se žadatelé mohou vzdát práva na odvolání. Mohou tak učinit přes Portál
farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář Prohlášení o vzdání se práva na
odvolání, který je na webových stránkách www.szif.cz/cs/jednotna-zadost v sekci Ke stažení ve
složce Jednotná žádost.
SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál
farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu
farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře
SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq.
Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu
info@szif.cz.
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Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) 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
a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž
administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. SZIF má v současné době 7 regionálních
odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení.
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