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předsedkyně

V Praze, dne 30. dubna 2020

Věc: Stanovisko SPOV ČR k návrhu úpravy preferenčních kritérií pro 10. kolo příjmu žádostí
pro operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) jakožto nestátní nezisková organizace obhajující
důstojné podmínky života na českém a moravském venkově, vyjadřuje nesouhlas
s navrženými pravidly a preferenčními kritérii pro připravované 10. kolo příjmu žádostí v PRV.
Pro SPOV ČR je rozhodující vazba dotací na podnikatele přímo v obci, v místě, kde příjemce
dotace žije a podniká. To se převážně týká malých a středních podnikatelů v zemědělství a
rodinných farem. Chápeme samozřejmě podporu živočišné výroby a tím i zvýšení produkce
masa z českých farem, ale klademe zvláště důraz na podporu lokální a šetrné produkce pro
menší a začínající subjekty.
To v případě velkých průmyslových zemědělských podniků neplatí, a finanční prostředky na
jejich podporu díky tomu nekončí na venkově, ale ve městech. Tím se z venkova ztrácí
množství peněz, které následně není možné využít k jeho plnohodnotnému rozvoji. Důsledkem
je vylidňování venkova, ale také zhoršující se stav naší krajiny, půdy a zdrojů pitné vody.
Navrhujeme v rámci opatření pro 10. kolo příjmu žádostí snížit maximální podporu projektů
na 10 mil. Kč, čímž bude zajištěno spravedlivější rozdělení podpory, která se tím dostane
k vyššímu počtu zemědělských subjektů.
Dále se domníváme, že bodové zvýhodnění žadatelů, kteří mají u svých výrobků některou
z registrovaných značek kvality, nebo podpora a bodové zvýhodnění proexportní výkonnosti
podniku a proexportní aktivity s podporou MZe opět znevýhodňuje menší zemědělské
subjekty a ti, kteří chtějí začít se zpracováním své produkce nebudou mít rovné šance jako
velké zavedené firmy. Proto je i v současné době namístě zvýhodnit ekologické zemědělství,
mikro a malé zemědělské podniky a také mladé začínající zemědělce.
S pozdravem

