VNITROSTÁTNÍ STRATEGIE ČR V RÁMCI PROJEKTU OVOCE DO ŠKOL PRO
OBDOBÍ OD 1. SRPNA 2009 DO 31. ČERVENCE 2010
Vnitrostátní strategie ČR v rámci projektu Ovoce do škol se stanovuje podle nařízení
Rady (ES) č. 13/2009 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o
financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví
společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské
produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), s cílem vytvořit projekt „Ovoce do
škol“.
Podle článku 103ga odst. 2 nařízení č. 1234/2007 v souladu s článkem 16 odst. 1
nařízení (ES) č. 288/2009 se tímto stanovuje Vnitrostátní strategie ČR pro období od 1.
srpna 2009 do 31. července 2010.
Cílovou skupinou pro konečné přijetí podpory Společenství uvedené v článku103ga
odst. 2 nařízení č. 1234/2007, jsou na základě objektivních kriterií děti s pravidelnou
docházkou do škol a školských zařízení odpovídající 1. stupni základních škol (1. – 5.
třída).
Rozpočet projektu je s ohledem na přílohu II nařízení (ES) č. 288/2009 vymezen
předběžným rozdělením podpory Společenství a výpočtem na základě rozdělovacího klíče
uvedeného v článku 103ga odst. 5 nařízení č. 1234/2007, která dle článku 103ga odst. 4
nařízení č. 1234/2007 nesmí překročit 90 mil EUR v jednom školním roce. Rozpočet ČR
bude financován 73% příspěvkem Společenství ve výši 1 988 100 EUR a 27 %
vnitrostátním příspěvkem ve výši 735 325 EUR.
Způsobilé produkty, na které se podpora Společenství v rámci tohoto projektu
vztahuje, a které nejsou vyloučeny přílohou I nařízení (ES) č. 288/2009, v souladu
s procesním ustanovením čl. 103h písm. f) nařízení č. 1234/2007, a ve shodě s ustanovením
čl. 152 odst. 1 Smlouvy, se s ohledem na zajištění vysoké ochrany zdraví, sezónnost,
dostupnost produktu a problematiku životního prostředí, omezuje na následující produkty
v souladu s článkem 1 odst. 1. písm. i) část IX přílohy I a f) část IX přílohy I nařízení č.
1234/2007 zejména však na:
Ovoce a zeleninu čerstvé a banány (celé nebo upravené krájením nebo strouháním) –
min. 75 %
Přírodní ovocné a zeleninové šťávy (neochucované a bez konzervantů) – max. 25%
S přihlédnutím k výživovému doporučení MZ pro obyvatele ČR, se tímto upřednostňují:
jablka, hrušky, švestky, kedlubny, karotka, okurky salátové, ředkvičky, hrachové lusky a
listové saláty.
K zajištění úspěšné realizace programu budou přijata doprovodná opatření za účelem
zvyšování informovanosti o zdravých stravovacích návycích a o sektoru ovoce a zeleniny.
V zájmu poskytnutí přístupu co největšímu počtu dětí z cílové skupiny se doprovodná
opatření neomezují geografickou oblastí nebo typem vzdělávacího zařízení.
ČR dne 29. května 2009 oznámila svou Vnitrostátní strategii pro období od 1. srpna
2009 do 31. července 2010 Komisi prostřednictvím elektronické pošty na adresu AGRIHORT-SCHOOLFRUIT@ec.europa.eu v souladu s článkem 15 nařízení Komise (ES) č.
288/2009. S ohledem na článek 16 nařízení Komise (ES) č. 288/2009 se může provádění
doprovodných opatření odložit do konce uvedeného období.

