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Prùbìh restrukturalizace cukrovarnického prùmyslu
pro hospodáøský rok 2007/08
Naøízením (ES) è. 320/2006, v platném znìní, a NK (ES)
è. 968/2006, v platném znìní, se zavádí restrukturalizaèní podpora
cukrovarnickým podnikùm, které se rozhodnou vzdát se své produkce v rámci kvóty, pøièem èást podpory je vyhrazena pro pìstitele cukrovky, jako i pro smluvní poskytovatele strojù, aby jim tak
byly nahrazeny ztráty vyplývající z uzavøení závodù vyrábìjících cukr.
Informace o stavu administrace restrukturalizaèní podpory
Dne 29. 11. 2006 obdrel SZIF od spoleènosti Eastern Sugar
Èeská republika, a. s., (dále ES ÈR) ádost o poskytnutí restrukturalizaèní podpory z dùvodu ukonèení výroby cukru ve výrobních závodech a vzdání se celé své kvóty ve výi 102 472,793 t
cukru. Na základì zpùsobilé ádosti byla SZIF pøiznána restrukturalizaèní podpora ve výi 74 805 139 eur.
Z celkové výe restrukturalizaèní podpory bude èást podpory ve výi 70,7 % poskytnuta spoleènosti ES ÈR èást podpory ve
výi 27,5 % smluvním pìstitelùm cukrové øepy a 1,8 % smluvním
poskytovatelùm strojù. Restrukturalizaèní podpora bude vyplacena ve dvou splátkách, první splátka ve výi 40 % restrukturalizaèní podpory bude vyplacena v èervnu 2008 a druhá splátka ve výi
60 % bude vyplacena v únoru 2009.
Zpìtná restrukturalizaèní podpora
Výplata zpìtné restrukturalizaèní podpory pøedstavuje èástky
vyplácené náhradou za rozdíl mezi podporou poskytnutou podnikùm a pìstitelùm v hospodáøských letech 2006/07 a 2007/08
a podporou, která by bývala byla poskytnuta za podmínek platných pro hospodáøský rok 2008/09. Výplata bude provedena
jednorázovì v èervnu 2008 a je urèena pouze ES ÈR a smluvním
pìstitelùm cukrovky. Konkrétní výe podpory pro jednotlivé
subjekty bude oznámena poté co Komise stanoví oficiálnì výi
sazby zpìtné restrukturalizaèní podpory na 1 t cukru pro ES ÈR
a výi sazby pro pìstitele cukrovky.
Diversifikaèní podpora pro pìstitele cukrové øepy
Dne 16. 4. 2008 Vláda ÈR schválila Naøízení vlády è. 149/2008
Sb., o stanovení nìkterých podmínek poskytování diversifikaèní podpory pìstitelùm cukrové øepy. Celková èástka diverzifikaèní podpory byla pro hospodáøský rok 2007/08 stanovena
Èeské republice rozhodnutím Komise (ES) è. 278/2007 a èiní
11 220 770, 83 eur pro pìstitele cukrové øepy, dodavatele ES ÈR
za odevzdanou kvótu cukru ve výi 102 472,793 t.
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Diverzifikaèní podpora má pøedevím usnadnit zemìdìlcùm jejich pøechod k pìstování jiných plodin (zejména alternativních plodin). Za tím úèelem bude dotèeným zemìdìlcùm
poskytnuta diverzifikaèní podpora urèená ke spolufinancování
nákupu moderních a ekologicky etrných zemìdìlských strojù,
které pomohou zemìdìlcùm pøi pøechodu od jednoho druhu
zemìdìlské èinnosti k druhému. Na diverzifikaèní podporu bude
mít nárok pìstitel, který dodával cukrovou øepu cukrovarnickému podniku pøed vstupem dotyèného podniku do restrukturalizaèního procesu, podal si ádost o diverzifikaèní podporu
a splnil dalí podmínky stanovené pøedkládaným naøízením vlády. Z prostøedkù poskytnutých v rámci diverzifikaèní podpory
bude vak mono uhradit jen 40 % poøizovací ceny zakoupeného zemìdìlského stroje. Podle èl. 6 odst. 4 naøízení Rady (ES)
è. 320/2006, ve znìní naøízení Rady (ES) è. 1261/2007, toti poskytnutá diverzifikaèní podpora nesmí být vyí ne èástky
a sazby podpory stanovené v pøíloze naøízení (ES) è. 1698/2005,
kde je stanoven limit 40 % èástky vynaloených investic. Pøíjemce diverzifikaèní podpory obdrí èástku ve výi odpovídající
40 % poøizovací ceny novì zakoupeného zemìdìlského stroje
nebo souètu více novì zakoupených zemìdìlských strojù, avak
obdrená èástka nesmí pøevýit maximální èástku vypoètenou
podle pøedkládaného naøízení vlády tak, aby nedolo k nespravedlivému rozdìlení dostupných finanèních prostøedkù.
ádosti o restrukturalizaèní podporu podané pìstiteli
cukrovky pro hospodáøský rok 2008/09
Dle èl. 4 NR (ES) è. 320/2006, v platném znìní, mohli pìstitelé cukrové øepy sami podat ádost o restrukturalizaèní podporu
podanou pìstitelem cukrové øepy pro hospodáøský rok 2008/09.
Fond obdrel celkem 20 ádostí. adatelùm (pìstitelùm) kteøí mìli
uzavøeny dlouhodobé smlouvy bylo odesláno usnesení, kterým
je Fond vyzval k doloení písemného dokladu prokazující zmìnu
nebo ukonèení dlouhodobé smlouvy na dodávku cukrovky uzavøené s cukrovarnickým podnikem ve vazbì na mnoství cukrovky, pro které se zavazují vzdát dodávek. Vechny ádosti podané
pìstiteli cukrové øepy SZIF zamítl. Tøi pìstitelé se proti rozhodnutí
fondu odvolali. Odvolání byla pøedána na Ministerstvo zemìdìlství, které je následnì zamítlo a potvrdilo rozhodnutí SZIF.
5. kvìtna 2008
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