
Abstrakt přednášky

Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin

Mezi hlavní možnosti podpor pěstitelů luskovin lze zařadit z přímých plateb tzv. jednotnou
platbu na plochu (SAPS) a platbu na zemědělské postupy  prospěšné klimatu a životnímu
prostředí (tzv. greening). Podmínky pro tuto platbu lze plnit i prostřednictvím dusík vázajících
plodin. 

Z dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) lze využít podporu pěstování bílkovinných
plodin,  kde  jednou  z podmínek  způsobilosti  je  minimální  intenzita  chovu  hospodářských
zvířat 3 VDJ/ha. Z VCS pro zeleninové druhy s vysokou pracností pak lze čerpat podporu pro
hrách zahradní, pěstovaný pro tzv. zelený hrášek“ a fazol zahradní „na zelené lusky“. Dílčí
podmínky pro podpory přímých plateb jsou stanoveny v nařízení vlády č. 50/2015 Sb..

Další  možnosti  podpor zejména pro zpracovatele luštěnin jsou v rámci Programu rozvoje
venkova  na  období  2014-20,  kde  lze  čerpat  podpory  na  tyto  operace:  Investice  do
zemědělských  podniků,  Zpracování  a  uvádění  na  trh  zemědělských  produktů,  Podpora
vývoje  nových  produktů,  postupů  a  technologií  při  zpracování  zemědělských  produktů  a
jejich uvádění  na trh,  Sdílení  zařízení  a zdrojů,  Horizontální  a vertikální  spolupráce mezi
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.

Subsidies options for leguminous plants growers and legumes processors

Among the main possibilities of the aid for leguminous plants growers we may include from
direct  payments  the  single  area  payment  scheme (SAPS)  and  payment  for  agricultural
practices beneficial for the climate and the environment (greening). The requirements for this
payment can be fulfilled also through nitrogen-binding plants.

From voluntary coupled support  (VCS) it  is  possible  to use the support  for  cultivation of
protein crops, where one of eligibility condition is breeding livestock at minimum intensity of 3
LU/1 ha.   From VCS for vegetable species with high labour intensity then support can be
granted for garden peas, cultivated for so-called “green peas” and garden haricot for "green
bean husk". Detail conditions for direct payment support are stipulated in Government decree
No. 50/2015 Coll..

Other options aid in  particular  for  legumes processors are under the Rural  Development
Program  for  the  period  2014-20,  especially  under  these  operations:  Investments  in
agricultural  holdings,  Processing  and  marketing  of  agricultural  products,  Support  for
development of new products, processes and technologies in processing and marketing of
agricultural  products,  Sharing facilities and resources,  Horizontal  and vertical  cooperation
among supply chain actors and local market.


