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PŘÍLOHA VIII 

Rozvoj venkova 

(uvedený v článku 34 aktu o přistoupení) 

 

 

ODDÍL I: DOČASNÁ DODATEČNÁ OPATŘENÍ NA ROZVOJ VENKOVA PRO 

BULHARSKO A RUMUNSKO 

 

A. Podpora pro částečně soběstačná hospodářství procházející restrukturalizací 

 

1) Podpora pro částečně soběstačná hospodářství procházející restrukturalizací 

přispívá k dosahování těchto cílů: 

 

a) ulehčit obtíže při přechodu venkova vyplývající z toho, že zemědělství 

a hospodářství venkova Bulharska a Rumunska jsou vystavena 

konkurenčnímu tlaku jednotného trhu; 

 

b) usnadnit a povzbudit restrukturalizaci dosud nerentabilních hospodářství. 
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Pro účely této přílohy se „částečně soběstačnými hospodářstvími“ rozumějí 

hospodářství, která produkují především pro svou vlastní spotřebu, ale rovněž 

uvádějí část svých výstupů na trh. 

 

2) Aby se na zemědělce vztahovala podpora, musí předložit obchodní plán, který 

 

a) prokazuje budoucí hospodářskou životaschopnost hospodářství, 

 

b) obsahuje podrobnosti o požadovaných investicích, 

 

c) popisuje konkrétní milníky a cíle. 

 

3) Plnění obchodního plánu uvedeného v bodě 2 se přezkoumá po třech letech. 

Pokud průběžných cílů stanovených v plánu není v okamžiku tříletého přezkumu 

dosaženo, není poskytnuta žádná další podpora, ale navrácení již obdržených 

plateb z tohoto důvodu není požadováno. 

 

4) Podpora se vyplácí ročně v podobě paušální podpory až do maximální částky, na 

kterou lze poskytnout podporu, stanovené v oddíle I G po dobu nejvýše pěti let. 
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B. Seskupení producentů 

 

1) Je poskytována paušální podpora na usnadnění zřizování a správního provozu 

seskupení producentů, která mají za cíl: 

 

a) přizpůsobit produkci a výstup producentů, kteří jsou členy těchto seskupení, 

požadavkům trhu, 

 

b) společně uvádět zboží na trh, včetně přípravy k prodeji, centralizace prodeje 

a dodávky velkoodběratelům, a 

 

c) stanovit společná pravidla pro informace o produkci se zvláštním ohledem 

na sklizeň a dostupnost. 

 

2) Podpora je poskytována pouze seskupením producentů, která jsou úředně uznána 

příslušnými orgány Bulharska nebo Rumunska mezi dnem přistoupení a 

31. prosincem 2009 na základě vnitrostátního práva nebo práva Společenství. 
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3) Podpora je poskytována v ročních splátkách po dobu prvních pěti let po dni, kdy 

bylo seskupení producentů uznáno. Vypočítává se na základě roční produkce 

seskupení uváděné na trh a nepřekračuje 

 

a) 5 % v prvním roce, 5 % v druhém roce, 4 % ve třetím roce, 3 % ve čtvrtém 

roce a 2 % v pátém roce hodnoty produkce do 1 000 000 EUR uvedené na 

trh a 

 

b) 2,5 % v prvním roce, 2,5 % v druhém roce, 2,0 % ve třetím roce, 1,5 % 

ve čtvrtém roce a 1,5 % v pátém roce hodnoty produkce přesahující 

1 000 000 EUR uvedené na trh. 

 

Podpora v žádném případě nepřesáhne maximální částky, na které lze poskytnout 

podporu, stanovené v oddíle I G. 
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C. Opatření typu Leader+ 

 

1) Může být poskytována podpora na opatření, která se týkají získávání schopností 

za účelem přípravy venkovských společenství na vytváření a provádění místních 

strategií rozvoje venkova. 

 

Tato opatření mohou zejména zahrnovat 

 

a) technickou podporu studií místní oblasti a diagnostiky území s přihlédnutím 

k přáním vyjádřeným dotčeným obyvatelstvem, 

 

b) informování a osvětu obyvatelstva, aby bylo povzbuzeno k aktivní účasti na 

procesu rozvoje, 

 

c) budování reprezentativních partnerství místního rozvoje, 

 

d) vypracovávání integrovaných strategií rozvoje,  

 

e) financování výzkumu a přípravu žádostí o podporu. 
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2) Může být poskytována podpora na přijímání integrovaných územních strategií 

rozvoje venkova pilotní povahy, připravených místními akčními skupinami 

v souladu se zásadami stanovenými v bodech 12, 14 a 36 oznámení Komise 

členským státům ze dne 14. dubna 2000, kterým se stanoví hlavní směry pro 

iniciativu Společenství pro rozvoj venkova (Leader+)1. Tato podpora je omezena 

na regiony, které mají již dostatečnou správní kapacitu a zkušenost s opatřeními 

typu místního rozvoje venkova. 

 

3) Místní akční skupiny uvedené v bodě 2 se mohou účastnit meziúzemních 

a mezinárodních akcí spolupráce v souladu se zásadami stanovenými v bodech 15 

až 18 oznámení Komise uvedeného v bodě 2. 

 

4) Bulharsku a Rumunsku a místním akčním skupinám bude poskytnut přístup 

k Agentuře pro sledování venkovských oblastí stanovené v bodě 23 oznámení 

Komise uvedeného v bodě 2. 

 

D. Poradenské a školicí služby pro zemědělce 

 

Je poskytována podpora na poradenské a školicí služby pro zemědělce. 

                                                 
1  Úř. věst. C 139, 18.5.2000, s. 5. 
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E. Příplatky k přímým platbám 

 

1) Může být poskytována podpora zemědělcům, kterým lze poskytnout doplňkové 

vnitrostátní přímé platby nebo podpory podle článku 143c nařízení (ES) 

č. 1782/20031. 

 

2) Podpora poskytnutá určitému zemědělci za roky 2007, 2008 a 2009 nepřesáhne 

rozdíl mezi 

 

a) úrovní přímých plateb použitelnou v Bulharsku nebo Rumunsku pro daný 

rok v souladu s článkem 143a nařízení (ES) č. 1782/2003 a 

 

b) 40 % úrovně přímých plateb použitelné ve Společenství ve složení 

k 30. dubnu 2004 v daném roce. 

 

3) Příspěvek Společenství na podporu poskytovanou podle tohoto pododdílu E 

v Bulharsku nebo Rumunsku za jednotlivé roky 2007, 2008 a 2009 nepřekročí 

20 % jejich ročního přídělu. Bulharsko nebo Rumunsko se však mohou 

rozhodnout nahradit tuto roční sazbu 20 % následujícími sazbami: 25 % pro rok 

2007, 20 % pro rok 2008 a 15 % pro rok 2009. 

                                                 
1 Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanovují společná pravidla 

pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí 
některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 
1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 
1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Úř. věst. L 270, 
21.10.2003, s. 1). Nařízení upravené rozhodnutím Rady 2004/281/ES (Úř. věst. L 93, 
30.3.2004, s. 1) a naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 864/2004 (Úř. věst. L 161, 
30.4.2004, s. 48). 
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4) Podpora poskytovaná zemědělci podle tohoto pododdílu E se pro účely 

uplatňování maximálních úrovní stanovených v čl. 143c odst. 2a nařízení (ES) 

č. 1782/2003 počítá jako doplňkové vnitrostátní přímé platby nebo podpory, podle 

okolností. 

 

F. Technická pomoc 

 

1) Může být poskytována podpora na opatření pro přípravu, monitorování, 

hodnocení a kontrolu, která jsou nezbytná k provádění programových dokumentů 

rozvoje venkova. 

 

2) Opatření uvedená v bodě 1 zahrnují zejména: 

 

a) studie, 

 

b) opatření technické pomoci, výměnu zkušeností a informace směrované na 

partnery, příjemce a širokou veřejnost, 
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c) zavádění, provoz a propojení počítačových systémů řízení, monitorování a 

hodnocení, 

 

d) zdokonalování hodnotících metod a výměnu informací o osvědčené praxi 

v této oblasti. 

 

G. Tabulka částek pro dočasná dodatečná opatření na rozvoj venkova pro Bulharsko a 
Rumunsko 

 

Opatření EUR  

Částečně soběstačná 

hospodářství 

1 000 na hospodářství / 

na rok 

Seskupení producentů 100 000 

100 000 

80 000 

60 000 

50 000 

Pro první rok 

Pro druhý rok 

Pro třetí rok 

Pro čtvrtý rok 

Pro pátý rok 
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ODDÍL II: ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE INVESTIČNÍ PODPORY 

PRO BULHARSKO A RUMUNSKO 

 

1) Podpora na investice do zemědělských podniků podle právních předpisů týkajících se 

rozvoje venkova a platných ke dni přistoupení je poskytována zemědělským podnikům, 

jejichž hospodářská životaschopnost na konci provádění investice může být prokázána. 

 

2) Celková částka podpory na investice do zemědělských podniků, vyjádřená jako 

procentní podíl objemu investic, na které lze poskytnout podporu, je omezena nejvýše 

na 50 % a ve znevýhodněných oblastech na 60 %, nebo na procentní podíly stanovené 

v příslušném právním předpise týkajícím se rozvoje venkova a platném ke dni 

přistoupení, podle toho, který z podílů je vyšší. Provádějí-li investice mladí zemědělci 

podle definice v příslušném právním předpise týkajícím se rozvoje venkova a platném 

ke dni přistoupení, mohou tyto procentní podíly dosáhnout nejvýše 55 % a ve 

znevýhodněných oblastech 65 %, nebo procentních podílů stanovených v příslušném 

právním předpise týkajícím se rozvoje venkova a platném ke dni přistoupení, podle 

toho, který z podílů je vyšší. 

 

3) Podpora na investice pro zlepšení zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh 

v příslušném právním předpise týkajícím se rozvoje venkova a platném ke dni 

přistoupení je poskytována podnikům, kterým bylo poskytnuto přechodné období po 

přistoupení, aby splnily minimální normy týkající se životního prostředí, hygieny 

a dobrých životních podmínek zvířat. V tom případě musí podnik dosáhnout souladu 

s dotyčnými normami do konce uvedeného přechodného období nebo do konce 

investičního období, podle toho, co nastane dříve. 
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ODDÍL III: ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODPORY NA PŘEDČASNÝ 

ODCHOD DO DŮCHODU PRO BULHARSKO 

 

1) Na zemědělce v Bulharsku, kterým byla přidělena mléčná kvóta, se vztahuje systém 

předčasného odchodu do důchodu za podmínky, že nedosáhli v době převodu věku 

70 let. 

 

2) Na částku podpory se vztahují maximální částky stanovené v příslušném právním 

předpise týkajícím se rozvoje venkova a platném ke dni přistoupení a vypočítává se ve 

vztahu k velikosti mléčné kvóty a k celkové zemědělské činnosti podniku. 

 

3) Mléčné kvóty přidělené převodci se navracejí do rezervy národní mléčné kvóty bez 

platby dodatečného vyrovnání. 



 

 
AA2005/AKT/Příloha VIII/cs 12 

 

MD 79/7/04 REV 7 
(AC 79/1/04 REV 1) 

 

ODDÍL IV: ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ USTANOVENÍ PRO BULHARSKO 

A RUMUNSKO NA OBDOBÍ LET 2007-2013 

 

1) Na programové období let 2007-2013 se podpora Společenství poskytovaná 

v Bulharsku a Rumunsku na všechna opatření na rozvoj venkova provádí podle zásad 

stanovených v článcích 31 a 32 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 

o obecných ustanoveních o strukturálních fondech1. 

 

2) V oblastech spadajících pod cíl 1 může finanční příspěvek Společenství dosáhnout 85 % 

v případě opatření týkajících se životního prostředí v zemědělství a dobrých životních 

podmínek zvířat a 80 % v případě ostatních opatření, nebo procentních podílů 

stanovených v právních předpisech týkajících se rozvoje venkova a platných ke dni 

přistoupení, podle toho, který z podílů je vyšší. 

 

 

________________________ 

 

                                                 
1 Uř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 

2003 (Uř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33). 


