HOLOVOUSY 129, 508 01 HOŘICE, tel. 491 848 206, unie@volny.cz

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI 1. R.
Podpora restrukturalizace ovocných sadů
- POTVRZENÍ SISPO
Vážení pěstitelé, zasíláme informaci k postupu potvrzení SISPO, které je
potřebné k žádosti o dotaci 1.R.
Dne 1. září 2020 byly na stránkách SZIF
(https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fnarodni_dotac
e%2Fnarodni_dotace%2Fdotacni_programy%2F1i%2F1598959648947.pdf) zveřejněny

informace o dostupnosti formulářů Potvrzení ÚKZÚZ pro DP 1.R. a Potvrzení
SISPO pro DP 1.R.

Tyto formuláře jsou k dispozici:

1) buďto na Portálu farmáře SZIF a sice: → Nová podání → Národní dotace
→ Soubory ke stažení → složka 1.R.,
2) nebo na webových stránkách SZIF a sice: → SZIF POSKYTUJE → NÁRODNÍ
DOTACE → Národní dotace → Dotační programy → složka 1.R.
Ve složce 1.R. pak naleznete formulář „Potrvrzení SISPO pro DP 1.R“.
Tento formulář vyplníte a vyplněný zašlete ELEKTRONICKY SPOLU S příslušnými
ROZBORY půdy na těžké kovy pro každý půdní blok, na nějž plánujete
vysazovat, na paní Bc. Ilonu Šafaříkovou- safarikova.oucr@seznam.cz (případně
na Ing. Janu Kloutvorovou – kloutvorova.sispo@seznam.cz)
Po kontrole správnosti rozborů Vám bude formulář potvrzen, opatřen
elektronickým podpisem a zaslán elektronicky zpět. Formulář se po opatření
podpisu zamkne a nelze jej již dále upravovat. Takto potvrzený a námi
podepsaný formulář pak následně přiložíte k vlastní žádosti podávané na SZIF
přes Portál farmáře.
Podmínkou potvrzení je, kromě dodání protokolů s výsledky rozborů půdy, mít
zaplacený členský příspěvek. Také prosíme o zaslání výměry půdy pro jednotlivé
ovocné plodiny, které plánujete v rámci žádosti vysazovat.
(Pro doplnění – formulář Potvrzení ÚKZÚZ nebudete posílat na SISPO, ale na ÚKZÚZ. Viz
pokyny v příloze).

!

UPOZORŇUJEME na nedostupnost Portálu farmáře a www.szif.cz z důvodu
plánované odstávky IS SZIF. Od soboty 19. 9. 2020, 8:00 do neděle 20. 9. 2020,
24:00 - může docházet ke krátkodobým výpadkům.
Od čtvrtka 24. 9. 2020, 18:00 do úterý 29. 9. 2020, 7:00 – nebude Portál
farmáře SZIF a webové stránky www.szif.cz dostupný vůbec!! Tomu je třeba
přizpůsobit zpracovávání podkladů k žádosti. (https://www.szif.cz/cs/dulezitasdeleni)

Hrazeno s finanční podporou MZe

Zpracovává: Ing. Jana Kloutvorová
kloutvorova.sispo@seznam.cz
mob. 739 690 106

