Zastupitelstvo kraje Vysočina

Dodatek č. 1
ze dne 13. 5. 2008
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“ (níže jen „Zásady“) se mění takto:
1.
V Čl. 2 Opatření č. 1 Podpora investic v zemědělských podnicích se věta první ruší a
nahrazuje novou větou, která zní:
„Finanční podpora z tohoto opatření je poskytována dle nařízení Komise (ES)
č.1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní
podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o
změně nařízení (ES) č. 70/2001 (Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 3).“
2.
V Čl. 2 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 nařízení Komise (ES) č.
1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní
regionální investiční podporu (Úř. věst. L 302, 1.11.2006, s. 29).“
3.
V Čl. 2 Opatření č. 3 Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství se
odstavec (1) ruší a nahrazuje novým odstavcem (1), který zní:
„(1) Charakteristika opatření
Podpora je zaměřena na zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství za
účelem zvyšování efektivity a produktivity práce.
Záměr:
a) Podpora je poskytována na zvyšování odborné úrovně subjektů zabývajících se
činnostmi spojenými s prvovýrobou zemědělských produktů uvedených v Příloze I
Smlouvy o ES za účelem zvyšování efektivity a produktivity práce.
Podpora se řídí nařízením Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006
o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky
působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001(Úř.
věst. L 358, 16.12.2006, s. 3).
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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 se řídí nařízením Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití
článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům (Úř.
věst. L 10, 13.1.2001, s. 33).“
4.
V Čl. 2 Opatření č. 4 Podpora propagace a reklamy na zemědělské produkty Zásad se
věta první ruší a nahrazuje novou větou, která zní:
„Finanční podpora z tohoto opatření je poskytována v souladu s „Pokyny společenství
ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013“ (2006/C
319/01).“
1.
2.
3.

Čl. 2
Ostatní ustanovení Zásad zůstávají Dodatkem č. 1 nedotčená v platnosti.
Dodatek č. 1 Zásad nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje
Vysočina.
Dodatek č. 1 Zásad byl projednán na jednání zastupitelstva kraje dne 13. 5. 2008
a schválen usnesením č. 0198/03/2008/ZK.

V Jihlavě dne 13. 5. 2008

Miloš Vystrčil
hejtman kraje

-2-

