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         Zpráva komise zemědělců za rok 2011 

     Komise se sešla, aby vyhodnotila plnění Strategického plánu LEADER v oblasti 
zemědělství za 3. rok realizace a posoudila aktuálnost strategie  SPL. Své návrhy komise 
přednesla Programovému výboru. 

     Ve Výzvě č. 2 vyhlášené v dubnu 2010 byla jediným žadatelem Opavice a.s. a realizovala 
projekt s názvem:  Rekonstrukce fasády haly pro posklizňovou úpravu a skladování 
obilovin.  
     Realizace projektu z Výzvy č. 2 se uskutečnila v první polovině roku 2011. Žadatel 
v červnu 2011 podal Žádost o proplacení a dotace již byla vyplacena. 
 
     Ve Výzvě číslo 3, která byla vyhlášena v dubnu 2011, bylo podáno celkem 5 Žádosti o 
realizaci projektu ve Fichi č. 1 – Modernizace zemědělských podniků. Všechny Žádosti byly 
přijaty a ohodnoceny a také chváleny SZIF. Všichni žadatelé projektu podepsali v listopadu 
2011 Dohodu se SZIF. Některé projekty byly realizovány ihned po registraci na RO SZIF 
v červnu 2011, a proto již v prosinci podal 1 realizátor Žádost o proplacení. Větší počet 
žádostí ve Fichi 1 umožnila úprava čerpání – způsobilým výdajem se stalo pořízení mobilní 
zemědělské techniky. Pro rok 2011 bylo v plánu SPL 30 % čerpání z alokovaných zdrojů, což 
činilo 2,59 milionů. Schválené dotace pro předložené Žádosti byly ve výši 1,88 miliónů, to je 
73 % z plánované částky. Nevyčerpanou částku na finanční dotaci z této fiche se Programový 
výbor rozhodl nepřevádět do jiných fichí, ale ponechat do alokace 2012 a zde ji navýšit do 
stejné Fiche (č. 1) v následující Výzvě. 
Úspěšní žadatelé ze zemědělské oblasti ve Výzvě č. 3 a jejich projekty:  
 Alfons Laňka    Od roboty k modernímu zemědělství 
 Opavice a.s.    Inovacemi k ochraně zemědělského půdního fondu 
Hoštická a.s.               Evropě to naložíme 

Agroland s.r.o.                                   Od znečištěných komínů k evropskému vzduchu 
Hřebčín Albertovec s.r.o.                  Pastva pro oko 
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     Realizace Strategického plánu LADER se sice nepodařilo v roce 2011 splnit 
v plánovaných 30 procentech, ale na základě rozdělených dotací připadlo pro zemědělskou 
Fichi č. 1 28% z poskytnutých dotací ve Výzvě č. 3. 

     Komise předpokládá, že vyhlášená Výzva č. 4 v  roce 2012 přinese dostatečný počet 
žádostí o dotaci ze zemědělského sektoru. V této Výzvě bude vyhlášena rovněž Fiche č. 2, 
která je určena pro výrobce a zpracovatele krmiv a surovin určených pro lidskou spotřebu. 
Zemědělští podnikatelé mohou rovněž požádat o dotaci na realizaci projektů z Fichí 5 a 6, 
které jsou vyhlášeny z opatření III.1.3.1. a III.1.3.2. 

 

 

 

 

 

Velké Hoštice, únor 2012 

 


