Dotace z Evropské unie pro chovatele koní

Vážení chovatelé koní, dovolte mi, abych Vám stručně vysvětlil  systém dotací z Evropské unie, které mohou čerpat chovatelé koní obhospodařující zemědělskou půdu. Znamená to, že není smyslem tohoto článku informovat o národních dotacích na „Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat“, ale objasnit systém dotací, ze kterých mohou chovatelé koní čerpat peníze, tak jako ostatní zemědělci s některými specifiky. K dnešnímu dni sice ještě veškeré tyto dotace nejsou schváleny Evropskou unií , ale nechá se předpokládat, že tyto návrhy budou akceptovány.
Některá obecná pravidla, kterými se každý žadatel musí držet:

	Musí mít zaevidovanou půdu dle uživatelských vztahů – tato se eviduje na Zemědělských agenturách MZe  ( dále jen ZA) v každém okrese

Vykazování zatížení VDJ – protože přesuny koní nejsou centrálně vedeny platí toto pravidlo pro všechny tituly (neplatí pro SAPS) vyžadující zatížení VDJ na ha:
          Chová-li žadatel koně, doručí (kam bude ještě zpřesněno pravděpodobně na ZA)    do 31. srpna každého kalendářního roku příslušného pětiletého období na Fondem vydaném formuláři čestné prohlášení, ve kterém uvede stav chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky k 20. dni každého kalendářního měsíce za období od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku.
	Přepočet VDJ – do 3let 0,75VDJ; nad 3 roky 1,3 VDJ


Jednotlivé dotační tituly:

Přímé platby (SAPS) – tento titul je na veškerou zemědělskou půdu  pro ty , kteří tuto půdu mají zaevidovanou dle užívání( viz bod A). 
	Žádost bude na požádání( ZA) zaslána již předvyplněna od cca 20.4.2004
	Termín podání žádosti do 15.5.2004 - žádost je možno podat i 25 dní po tomto termínu, avšak bude krácena o 1% za každý pracovní den
Částka cca  1850 Kč na 1 zemědělské půdy – ještě není konečně rozhodnuta
Minimální výměra  je 1 ha
Méně příznivé podmínky (LFA) – ČR je rozdělena dle katastru na 6 typů oblastí s méně příznivými podmínkami (HA;HB; OA;OB; S; E-platby od r 2005 ) pokud se Váš chov  nachází v nějaké  z těchto oblastí potom je možno žádat na 1 ha trvalých travních porostů dotaci ve výši (HA 4680Kč;HB4014 Kč; OA3490 Kč;OB2820Kč; S3420Kč;E2800Kč)
	Podmínka zatížení 0,15 – 1,5VDJ /ha (viz bod D)
	Žádost bude na požádání( ZA) zaslána již předvyplněna spolu se žádostí na SAPS od cca 20.4.2004
	Termín podání žádosti do 15.5.2004- žádost je možno podat i 25 dní po tomto termínu, avšak bude krácena o 1% za každý pracovní den
	Minimální výměra je 1 ha
	Musí dodržovat podmínky správné zemědělské praxe – každý titul má své specifika, proto je nutné se s nimi konkrétně seznámit
  3)  Agroenvironmentální opatření (AEO) – slouží na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství, spočívajících v ochraně životního prostředí
Žadatel se k tomuto opatření musí přihlásit  a 5 let jej bude dodržovat dle jednotlivých podopatření.
Kromě přihlášení musí žadatel každým rokem požádat o platbu na přiznané pozemky.
Žádost: a) o zařazení do AOE se podává  - v letošním roce do 31. května
	v následujících letech do 31.října  předchozího roku

             b) o proplacení dotací se podává - v letošním roce do 31. května
	v následujících letech do 30.dubna

- žádost je možno podat i 25 dní po tomto termínu, avšak bude krácena o 1% za každý pracovní den (POZOR!!! toto neplatí pro zařazení do programu !!!)

Minimální výměra obecně je 5ha (až na výjimky) 
 Musí dodržovat podmínky správné zemědělské praxe – každý titul má své specifika, proto je nutné se s nimi konkrétně seznámit

Agroenvironmentální opatření zahrnují
a)	podopatření ekologické zemědělství,
b)	podopatření ošetřování travních porostů,
c)	podopatření péče o krajinu, které se člení na tituly
1.	zatravňování orné půdy,
2.	tvorba travnatých pásů na svažitých půdách,
3.	pěstování meziplodin,
4.	trvale podmáčené louky a rašelinné louky,
5.	ptačí lokality na travních porostech,
6.	pásy orné půdy oseté vybranými plodinami za účelem zvýšení potravní nabídky ptačích společenstev a živočišných druhů vázaných na polní stanoviště (dále jen „biopásy“),
d)	podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní.

Z hlediska chovu koní je nejdůležitější:
b) podopatření ošetřování travních porostů
Podmínky:
1) Hlavní je ,že žadatel se k tomuto podopatření musí přihlásit se všemi svými pozemky (které má evidovány dle bodu A dtto) a 5 let jej bude dodržovat na těch pozemcích , které si na začátku pětiletého období vybral.( např.jako louky či jako pastviny)
Kromě přihlášení musí žadatel každým rokem požádat o proplacení přiznané částky
Žadatel musí v registru užívání (dle bodu A) označit pozemky na které bude žádat  a to louka  a pastvina (POZOR tyto pozemky se nesmějí  v průběhu pětiletého období zaměňovat!!!!). Minimální intenzita zatížení všech TTP je 0,2 VDJ/ha v období  1.1.-31.8. Hnojení je povoleno maximálně v dávce 170  kg.dusíku na ha včetně statkových hnojiv (  na celkový průměr výměry orné půdy).

LOUKY
Obecné podmínky:
	 Hnojení maximálně  v dávce 40  kg dusíku na průměrný ha luk včetně statkových hnojiv.
Mulčování není povoleno. ( s výjimkou  poslední seče za podmínky, že výška souvislého travního porostu nepřesahuje 15 cm)

Sekání - minimálně 2x ročně
- první seč nejpozději do  15.7
	Neprovádí  se pastva zvířat !!!! (znamená to pokud půdní díl přihlásíte   jako louku nesmíte na ní po celých 5 let pást !!!)  
	Výše dotace  1920 Kč/ ha    v případě chráněných oblastí  více.

PASTVINY 
Obecné podmínky:
	Délka pastvy min. 120 dní   – písemné oznámení zahájení

Intenzita na pastvě v rozmezí  0,5 – 1,0 VDJ/ha pastvin. Vedení pastevního deníku dle předlohy.
Začátek nejpozději 15 června a konec nejpozději 31.října.
 Hnojení maximálně  v dávce 40  kg dusíku na průměrný ha pastvin včetně statkových hnojiv.Nesmí se aplikovat kejda.
Pastvina se může sekat.
Zajištění napájení a organizační zajištění proti úniku zvířat.
	Výše dotace  2890 Kč/ ha    v případě chráněných oblastí  více.


Tímto jsem chtěl všem chovatelům koní ve stručnosti přiblížit možnosti čerpání dotací z EU. Samozřejmě,že existují další body zvláště již jmenované AOE aj., na podrobnosti se můžete zeptat na každé Zemědělské agentuře. Případně je sám rád každému koňaři vysvětlím. Ještě bohužel nemohu vysvětlit systém přihlášení k AEO, ale myslím, že je to pouze otázka několika dní a technického provedení.
Pokud Vám můj článek v něčem pomohl, tak splnil svůj účel.
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