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Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro rok 2020 

na DP 20.A. 

V Praze dne 5. září 2019 

 

Ministerstva zemědělství žadatelům o dotaci na národní dotační program 20.A. pro rok 

2020 k podávání předběžných žádostí v termínu od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019. 

Vlastní vyhlášení dotačního programu 20.A. pod názvem Zlepšení životních podmínek v chovu 

dojnic bude provedeno zveřejněním Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 

dotací pro rok 2020, na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění 
pozdějších předpisů. 

Vymezení dotačního programu 20.A. a jeho jednotlivých podprogramů 20.A.a., 20.A.b., 20.A.c., 

20.A.d. a 20.A.e., k nimž budou podávány tyto předběžné žádosti, bude obdobné jako 

v Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019, na základě § 

1, § 2, a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů, vyhlášených 

dne 17. ledna 2019. Předběžné podmínky plnění tohoto dotačního programu a jeho jednotlivých 

podprogramů včetně uvedení sazeb dotace jsou pro rok 2020 uvedeny v příloze této výzvy. 

V příloze je rovněž tak uveden vzor předběžné žádosti. 

Vzor předběžné žádosti na dotační program 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 

pro dotační období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 je uveden v příloze této výzvy. Tuto 

předběžnou žádost není nutné podávat, pokud byla žadatelem v minulém roce podána společná 
předběžná žádost pro roky 2019 a 2020 s vyplněnými údaji i pro rok 2020. 

Podání předběžných žádostí na národní dotační program 20.A. na základě této výzvy 

je dle pravidel EU a schválení Evropské komise podmínkou pro jejich čerpání. Žadateli, 

který nepodá předběžnou žádost ve výše stanoveném termínu, nemůže následně MZe schválit 
vlastní žádost o dotaci a nelze tuto dotační podporu v daném roce čerpat. 

Příloha: 

Příloha - 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 
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