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Informace pro žadatele k dotačním programům Národních 

dotací – 8.F.c., 8.F.d. a 20.B. 

V Praze dne 2. června 2021 

 

Informace pro žadatele k dotačním programům Národních dotací – 8.F.c. Podpora 

vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů drůbeže zvýšením biologické 

bezpečnosti, 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením 

biologické bezpečnosti a 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže 

Od 01.06.2021 mohou žadatelé zadávat do APLIKACE PRO PŘÍPRAVU DAŇOVÝCH 

A ÚČETNÍ DOKLADŮ mzdové doklady k dotačnímu programu 8.F.d. Podpora opatření 

zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti a zároveň mohou 

žadatelé generovat „Soupis účetních dokladů“. V soupise prozatím nelze vidět mzdové náklady. 

 

U dotačního programu 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů  

drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti došlo ke změně u veterinárních úkonů. Nově 

se u úkonu 07B započítávají úkony spojené se salmonelózou včetně vakcíny ve výši 80 %. Pro 

ostatní veterinární úkony se využívá úkon 07A ostatní veterinární úkony ve výši 100 % (neplatí 

již pro vakcínu na salmonelózu). 

 

U dotačního programu 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže je nyní možné 

generovat „Soupis účetních dokladů“.  

 

Na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je v sekci Národní 

dotace – Dotační programy – 8.F. – příručky aktualizována příručka s názvem „PŘÍRUČKA 

PRO ŽADATELE K APLIKACI ČÍSELNÍKY A APLIKACI PRO PŘÍPRAVU DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH 

DOKLADŮ 2021 PRO DP 8.F.“ a dále v sekci SZIF poskytuje  - Národní dotace – Dotační 

programy – 20.B. - Příručky je aktualizována příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA PRO 

ŽADATELE K APLIKACI ČÍSELNÍKY A APLIKACI PRO PŘÍPRAVU DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH 

DOKLADŮ 2021 PRO DP 20.B.“. 

 

Příručku pro DP 8.F. lze stáhnout zde. 

 

Příručku pro DP 20.B. lze stáhnout zde. 
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