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Doporučení žádostí o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova – operace 1.1.1 
Vzdělávací akce, záměr e) 
 
V Praze dne 22. května 2017 

 

Státní zemědělský intervenční fond dne 22. května 2017 provedl na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR doporučení Žádostí 

o dotaci v rámci operace 1.1.1 Vzdělávací akce, záměr e). Všech 12 Žádostí bylo zařazeno 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 70 kalendářních dní od 

ukončení příjmu žádostí, tj. do 3. 7. 2017. 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“. Postup 

generování a nahrávání formulářů pro výpočet finančního zdraví je popsán v „Podrobném postupu pro doložení příloh k Finančnímu zdraví 

žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře“. Podklady 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 1.1.1 Vzdělávací akce, záměr e) 

1.1.1 záměr e) 
RO SZIF    

PHA ČB ÚL HK BR OL OP Celkem  PHA - Praha 

Zaregistrovaných Žádostí 7 - 1 2 1 1 - 12  ČB - České Budějovice 

Kategorie Doporučen 7 - 1 2 1 1 - 12  ÚL - Ústí nad Labem 

Min. počet bodů pro doporučení 10  HK – Hradec Králové 

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

Min. počet bodů pro náhradníka -  OL - Olomouc 

Kategorie Nedoporučen - - - - - - - -  OP - Opava 
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Seznam Žádostí o dotaci 1.1.1 záměr e) v kategorii Doporučen 

Č. Registrační číslo Žádosti 
Počet 

bodů 
Název subjektu Název projektu 

1 17/004/0111e/164/000052 29 
Českomoravská myslivecká 

jednota, z.s. 
Správná praxe při zemědělském hospodaření zaměřená na ochranu ptactva 

2 17/004/0111e/172/000062 27 
Zemědělský svaz České 

republiky 

Nakládání s vodou v krajině ve vztahu k zemědělské činnosti, zvládání rizik a 

návrhy opatření 

3 17/004/0111e/342/000057 27 R-PROJEKT CZ, z.s. Etnobotanika 

4 17/004/0111e/142/000003 23 
Svaz pěstitelů a zpracovatelů 

olejnin 
Polní dny pro pěstitele slunečnice - inovace technologií 

5 17/004/0111e/164/000026 23 
Společnost mladých agrárníků 

České republiky, z. s. 

Moderní softwarové systémy pro zefektivnění zemědělské činnosti s ohledem 

na životní prostředí 

6 17/004/0111e/532/000048 22 A SCHOOL s.r.o. Lepší hospodaření s vodou včetně nakládání s hnojivy 

7 17/004/0111e/142/000005 18 SPZO s.r.o. 
Polní dny pro pěstitele slunečnice - inovace technologií, zlepšení hospodaření 

s hnojivy 

8 17/004/0111e/153/000041 18 IVAN ČERNEK Lepším hospodařením s vodou k vyšší efektivitě zemědělského podniku 

9 17/004/0111e/142/000018 18 UniConsulting s.r.o. Mimoprodukční funkce zemědělství 

10 17/004/0111e/672/000073 16 
Regionální rozvojová agentura 

Východní Moravy 
Ekologie a moderní zemědělství 

11 17/004/0111e/432/000075 15 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s 

r.o. 
Voda, hnojiva a pesticidy v zemědělství 

12 17/004/0111e/452/000072 10 Za horami Orlické Záhoří, z. s. Biodiverzita - šetrně k přírodě 

 

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