Společnost pro kontrolu užitkovosti, spol. s r.o.
Bohdalec 122
592 55 Bobrová

Dotační program 2.A.e.1.a)
Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU, oprávněným osobám zajišťujícím
KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU, z toho oprávněná
osoba obdrží, pokud se jedná o skot 8 %, pokud se jedná o ostatní vyjmenovaná zvířata 4 % z přiznané dotace.
- skot - do 220 Kč na jeden kus v KU (u dojeného skotu stupně A4, s výjimkou stupně AT, dle průměrného stavu za
období od 1.1. do 30.6. daného roku).
Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt (chovatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, v
jejímž chovu se zvíře narodilo, nebo která je jeho majitelem nebo držitelem), kterému vznikly náklady na předmět
podporované činnosti. Žadatelem o podporu může být jen subjekt splňující kritéria malého a středního podniku ve
smyslu Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014. Při sledování velikosti podniku je třeba vycházet rovněž z
Uživatelské příručky k definici malých a středních podniků vydané Evropskou komisí.
Podpora je poskytována na základě čl. 27 nařízení Komise (EU) č. 702/2014. Žádosti se podávají v souladu se
Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019 - Č.j.: 48106/2018-MZE-17231
Žadatelé zašlou řádně vyplněné žádosti na adresu SKU nejpozději do1. 10. 2019

Žádost o dotaci musí obsahovat:
● identifikační údaje dle vzoru uvedeného v části B „Zásad“ včetně Čestného prohlášení a Čestného prohlášení
právnických osob (dokumenty jsou přílohou tohoto dopisu)
● doklad o registraci DPH (pouze plátci DPH)
● doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (kopie smlouvy o zřízení účtu)

Upozorňujeme na nutnost doložit i povinné přílohy Čestného prohlášení právnických osob. Jedná se o seznam osob,
které mají u žadatele o dotaci podíl a osob, ve kterých má žadatel podíl. Tyto seznamy je možné zaslat v zapečetěné
obálce, zůstanou zde založené u Vaší žádosti pro případ kontroly. Bez doložení výše uvedených dokladů nebude
možné zahrnout Vaši žádost do souhrnné žádosti.

Předem děkujeme za vyřízení.

Iva Dvořáková
jednatelka
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