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Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 6. kola Programu rozvoje venkova – operace 1.2.1 

Informační akce, záměr d)  

V Praze dne 21. května 2018 

Státní zemědělský intervenční fond dne 21. května 2018 provedl na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR doporučení Žádostí 

o dotaci v rámci operace 1.2.1 Informační akce, záměr d). Všechny 4 Žádosti o dotaci byly zařazeny do kategorie Doporučen. 

 

Upozorňujeme, že v souladu s kap. 5.5 Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu 

rozvoje venkova na období 2014 – 2020, musí žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci byly zařazeny v kategorii Doporučen nebo Náhradník, předložit 

na příslušný RO SZIF povinné přílohy, příp. nepovinné přílohy (viz specifické podmínky Pravidel) nejpozději do 91 kalendářních dní od ukončení 

příjmu žádostí, tj. do 23. 7. 2018. V případě, že přílohy nebudou doloženy v termínu, bude u Žádosti o dotaci ukončena administrace. 

 

Postup pro doložení příloh je popsán v „Podrobném postupu pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře (od 5. kola)“. 

Postup zasílání formulářů pro výpočet finančního zdraví přes Portál farmáře je popsán v „Podrobném postupu pro doložení příloh k Finančnímu 

zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře (od 5. kola)“. Formuláře pro výpočet finančního zdraví se dokládají samostatně, pouze 

prostřednictvím Portálu farmáře. Dokumenty jsou zveřejněny na Portálu farmáře a www.szif.cz/cs/prv2014 (Ke stažení). Funkcionalita Portálu 

farmáře pro dokládání příloh k Žádosti o dotaci je aktuálně spuštěna. 

 

Souhrnný přehled Žádostí o dotaci v operaci 1.2.1 záměr d) 

1.2.1 d) 
RO SZIF    

PHA ČB ÚL HK BR OL OP Celkem  PHA - Praha 

Zaregistrovaných Žádostí 4 0 0 0 0 0 0 4  ČB - České Budějovice 

Kategorie Doporučen 4 0 0 0 0 0 0 4  ÚL - Ústí nad Labem 

Min. počet bodů pro doporučení -  HK - Hradec Králové 

Kategorie Náhradník - - - - - - - -  BR - Brno  

Min. počet bodů pro náhradníky -  OL - Olomouc 

Kategorie Nedoporučen - - - - - - - -  OP - Opava 
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Seznam Žádostí o dotaci 1.2.1 záměr d) v kategorii Doporučen 

Č. Registrační číslo Žádosti 
Počet 
bodů 

Název subjektu Název projektu 

1. 18/006/0121d/163/000050 24 
Zemědělský svaz České 
republiky 

Management odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád 
dojeného skotu 

2. 18/006/0121d/120/000001 18 
Výzkumný ústav potravinářský 

Praha,v. v. i. 
Jak začít s výrobou potravin - cyklus seminářů pro zemědělce 

3. 18/006/0121d/172/000033 17 UniConsulting s.r.o. Principy správné výrobní a hygienické praxe 

4. 18/006/0121d/164/000014 15 
Společnost mladých agrárníků 

České republiky, z. s. 
Moderní přístupy ke zpracování zemědělských produktů 

 

Všichni výše uvedení žadatelé souhlasili se zveřejněním uvedených údajů v souladu s platnými Pravidly pro žadatele.  
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