Zastupitelstvo kraje Vysočina
Dodatek č. 2
ze dne 27. 1. 2009
k „Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina
pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“
č. 13/07 ze dne 18. 9. 2007
Čl. 1
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu
zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu
kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 (níže jen „Zásady“) se mění takto:
1.

V Čl. 1 Zásad se poznámka pod čarou č. 2 se ruší a nahrazuje se novou poznámkou
pod čarou č. 2, která zní:
„2 Příloha I (Definice malých a středních podniků) Nařízení komise (ES) č. 800/2008 ze
dne 6. srpna 2008 (Úř. věst. L 214, 9. 8. 2008, s. 3).“.

2.

V Čl. 2 Zásad – Opatření č. 2 Podpora investic v souvislosti se zpracováním
a uváděním zemědělských produktů na trh se věta první ruší a nahrazuje novou větou,
která zní:
„Finanční podpora z tohoto opatření je poskytována dle článku 15 nařízení Komise (ES)
č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení
o blokových výjimkách) (Úř. věst. L 214, 9. 8. 2008, s. 3).“.

3.

V Čl. 2 Zásad – Opatření č. 3 Podpora poskytování technické podpory v odvětví
zemědělství se v odstavci (1) záměr b) ruší a nahrazuje novým záměrem b), který zní:
„b)
Podpora je poskytována na zvyšování odborné úrovně subjektů zabývajících
se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh uvedených
v Příloze I Smlouvy o ES za účelem zvyšování efektivity a produktivity práce.
Podpora je poskytována v souladu s články 26 a 27 nařízení Komise (ES)
č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88
Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným
trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) (Úř. věst. L 214, 9. 8. 2008,
s. 3).“.

4.

V Čl. 2 Zásad – Opatření č. 3 Podpora poskytování technické podpory v odvětví
zemědělství se odstavec (4) ruší a nahrazuje se novým odstavcem (4), který zní:
„(4)
Předmět podpory (výdaje způsobilé ke spolufinancování)
Záměr:
a) způsobilé výdaje na pořádání a organizaci soutěží a výstav zaměřených na
zemědělskou prvovýrobu, zpracování a uvádění na trh zemědělských
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produktů uvedených v Příloze I Smlouvy o ES, včetně podpory na náklady
spojené s účastí vystavovatelů na těchto akcích; pořádání a organizace
vzdělávacích a školících akcí zaměřených na zemědělskou oblast formou
kurzů, seminářů nebo workshopů; organizování akcí pro vzájemnou výměnu
znalostí mezi podniky; technologické a ekonomické poradenství pro
zemědělské podnikatele
b) způsobilými náklady jsou náklady na poradenské služby poskytnuté
externími poradci (uvedené služby nemají charakter stálé nebo pravidelné
činnosti ani nesouvisejí s obvyklými provozními náklady podniku na služby
jako na příklad běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo
reklama); způsobilými náklady jsou náklady vynaložené na pronájem
zařízení a provoz stánku při první účasti podniku jakémkoli konkrétním
veletrhu nebo výstavě“.

1.
2.
3.

Čl. 2
Ostatní ustanovení Zásad nedotčená Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 2 Zásad nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje
Vysočina.
Dodatek č. 2 Zásad byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 27. 1.
2009 a schválen usnesením č. 0052/01/2009/ZK.

V Jihlavě dne 27. 1. 2009

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
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