Návrhy na úpravu Národného podporného programu v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom pre
roky 2019 - 2023 zo strany Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska.
1a) Navrhujeme nevylučovať žiadateľov, ktorí organizujú súťaže vín.
vín Počas
očas verejných výstav,
výstav ktoré sa
konajú po odborných, dochádza k osloveniu širokej verejnosti a cielenej propagácii vína a s ním spojenej
osvety systému PDO/PGI.
Navrhujeme
avrhujeme doplniť do oprávnených výdavkov
v
náklady spojené s vytvorením menších apelačných
celkov - podľa rovnakých prírodných podmienok a tradičných odrôd viniča (VOC).
(VOC)
5) Navrhujeme krytie poistného v bode b) článku VII. na 80%.
80% 50% je pri tak administratívne náročnom
preukazovaní nároku málo a preto je aj málo žiadateľov o tento druh podpory z radov menších a
stredných vinohradníkov
6) Do oprávnených nákladov navrhujeme zahrnúť inovatívne vinárske technológie , menovite:
a) Drevené sudy rôznych objemov – navrhujeme zachovať tento typ podpory
pory s výškou 35.000,-Eur
pre jeden subjekt.
b) Vinifikátory (vrátane kryomaceračných tankov), rôznych tvarov a objemov z nerezovej ocele,
dreva alebo betónu – tu sa hodnota líši najmä od objemu a výbavy konkrétnej nádoby,
nádoby preto by
sme navrhovali hornú hranicu
cu podpory pre jeden subjekt na 50.000,-Eur.
50.000,
.
c) Peristaltické a volumetrické/objemové čerpadlá – cena závisí od výkonu čerpadla a preto
navrhujeme podporu do výšky 20.000,-Eur
20.000,
pre jeden subjekt.
d) Vybavenie
ybavenie malých vinárskych laboratórií analyzérmi muštov a vín – cena zariadení sa líši
líš podľa
počtu naraz analyzovateľných
ných hodnôt a stupňa automatizácie – ceny komplexných ATR
analyzérov sa pohybujú v rozmedzí od 20.000 do 70.000 Eur.. Vzhľadom k uvedenému
navrhujeme podporu do 35.000,35.000, Eur pre jeden subjekt.
e) Hardware a software na vyhodnocovanie kvasného procesu s výškou podpory do 30.000,-Eur
30.000,
pre
jeden subjekt.
Všeobecná pripomienka na lehoty vykonania platieb:
12 mesiacov je neúmerne dlhý čas – navrhujeme 3 mesiace od podania žiadosti.
žiadosti
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