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Firma Agroteam se zabývá dotačním poradenstvím
 v oboru zemědělství.  Jejich poradce je možné najít 
po celé zemi. Vždy najdou ty nejvýhodnější možnosti pro
čerpání dotace každému jednotlivému zemědělci na míru.
Při výběru daného záměru dokáží vést žadatele celým
procesem až ke zdárnému konci. A tak se žadatel nemusí
obávat, že se stane nějaké pochybení, které by zapříčinilo
nevyčerpání dotace či penalizaci.    

PŘIPRAVILI
JSME PRO VÁS

Rozhovor s panem  Ing.
Michalem Weberem

ROZHOVORY S ČLENY A
PARTNERY ČMSZP

Agroteam CZ s.r.o.
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Můžete nám představit Vaši společnost?

Společnost Agroteam CZ s.r.o. je dlouhodobě
lídrem trhu v oblasti dotačního a provozního
poradenství v zemědělství. Již více než 10 let
obhajujeme pozici největšího zemědělského
poradce v ČR. Našim klientům nabízíme jednak
kompletní servis v oblasti dotačního poradenství
a dále také zejména poradenství v oblasti
provozní administrativy při jejich podnikání
(např. provozní řády, havarijní plány apod.).

Na jakých místech republiky Vás mohou zájemci
nalézt?

V současné době máme pobočky v několika
městech. Konkrétně České Budějovice,
Domažlice a Kyjov. Naši poradci však fungují po
celé ČR. Je nám totiž jasné, že žadatelé, nejčastěji
z řad zemědělců, nemají čas jezdit po poradcích.
Proto se vždy snažíme přizpůsobit klientovi a
návštěvy u něho jsou základem.

S jakými požadavky se na Vás zákazníci
nejčastěji obrací?

Nejčastěji je to skutečně poradenství v oblasti
dotací, a to ve všech fázích projektu. Vzhledem
k dlouhodobé spolupráci s klienty je to obvykle
od žádosti o dotaci až po její proplacení a
monitoring. Občas se ale setkáme s tím, že nás
klient osloví jen na část administrace. V takovém
případě je to nejčastěji pomoc ve výběrovém
řízení. Druhou častou záležitostí, se kterou se na
nás klienti obracejí je právě provozní
poradenství, které v některých případech 
řešíme formou poradenského doprovodu.
Klienti se tak na nás obracejí vždy, když naši
pomoc potřebují.

Jaké jsou Vaše první kroky, když za Vámi
přijde klient se svou vizí? 

Celá filozofie naší společnosti je založena na
poradenství. Přestože se to zdá být jasné,
tak na trhu v ČR se objevuje celá řada
společností zabývajících se zpracováním
žádostí, ale nikoliv poradenství. Zásadní
rozdíl je v tom, že správný poradce s Vámi
záměr kompletně probere a vyhodnotí
možnosti nejen čerpání dotací ale i
ekonomické dopady investice. Naopak
zpracovatel přijde a napíše co po něm klient
chce a tím to pro něho končí. Proto když se
na nás obrátí klient s konkrétním záměrem,
tak nejprve zjistíme proveditelnost záměru,
jeho připravenost, tedy jestli už má
například stavební povolení, nebo jen
vymyšlený záměr. Následně vyhledáme
nejvhodnější možnosti čerpání dotací 
a projekt vyhodnotíme. Občas se také
stane, že realizaci záměru nedoporučíme,
protože dotace skutečně nemusí být vždy
výhodná. A to je podle mého názoru právě
ten klíčový rozdíl mezi poradcem a
zpracovatelem. V momentu, kdy se
shodneme na realizaci záměru, tak ve
své podstatě žadatele vedeme celým
procesem administrace až do konce.
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Jaké semináře pro své klienty připravujete?

V letošním roce jsme měli připraveno několik
seminářů, a to jak standardně na Agrosalonu
Země Živitelka, tak mimo něj. Avšak vzhledem
k situaci, která nás potkala v souvislosti s
omezeními a vládními nařízeními se semináře
konat nebudou. Rozhodně se ale mohou klienti
těšit na rok 2021, kdy se opět pustíme do cyklu
seminářů napříč ČR. Přesné termíny budeme
uveřejňovat na našich webových stránkách 
a stánkách MZe. Semináře by tak měly být
směřovány zejména na témata spojená
například s novou zemědělskou politikou.
Samozřejmě v případě dotazů klientů jsme
připraveni kdykoliv i organizované mimo
semináře řešit a vysvětlovat konkrétní oblasti
naší činnost.

Jak spolupracujete s okolními aktéry?

V této oblasti spolupracujeme skutečně na
několika úrovních. Jednak je to naše aktivní
účastí například na seminářích pro obce 
a města. Pravidelně se například účastníme
na seminářích v Úborsku pořádané Místní akční
skupinou. Zároveň je mezi klienty celá řada obcí,
které aktuálně informujeme o případných
možnostech čerpání dotací. Dále se aktivně
podílíme na vzdělávání mladých zemědělců, 
a to v podobě výuky na celodenních blocích
Kurzu obecných zemědělských činností na SZeŠ
v Písku. Samozřejmě máme mezi našimi klienty
další školní statky, takže nepřímo se jiným
způsobem podílíme na získání finančních
prostředků i pro tyto subjekty. 

V rámci spolupráce s ČMSZP se
snažíme zejména podílet se na
připomínkování Pravidla PRV před
jejich uveřejněním. Samozřejmě, ne
vždy se daří naše připomínky
prosadit. Každopádně se snažíme do
tvorby pravidel PRV díky ČMSZP
vnést zpětnou vazbu získanou naší
dlouholetou poradenskou praxí.
Bezesporu nejužší spolupráce je se
zemědělci – našimi klienty, kteří u
nás mají vždy dveře otevřené.
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Jakých nejčastějších pochybení se žadatelé
dopouštějí?

Nejčastější chyby, které se kterými se na nás
žadatelé obracejí jsou bohužel jejich vlastní chyby
při psaní projektů. Je nám jasné, že zemědělci
nemají čas studovat detailně pravidla a další
prováděcí dokumenty a když se potom pustí 
do zpracování projektu vlastními silami, tak to
nezřídka končí problémy. Zde je to vždy o povaze
chyby, ale většinou se nám daří klienty
z veškerých problémů dostat. V takovém případě
se velice často z takového klienta stává náš
dlouhodobý klient, který si na vlastní kůži
vyzkoušel, že než se pouštět do dotací sám, je
mnohem efektivnější využívat naše služby. Je
skutečně důležité si uvědomit, že žádost o dotaci
není jen vyplněný formulář, ale jsou to především
závazky, které z daného záměru plynou a ke
kterým se může zemědělec zavázat, aniž by si
toho byl přímo vědom. Další významnou roli hrají
administrativní lhůty, které musí žadatel
dodržovat. Poskytovatel dotace se řídí
harmonogramem dané výzvy a v podstatě ho
nezajímá, že jsou zrovna žně nebo se sklízí senáže.
Prostě nedodržení termínu je problém
při administraci jakékoliv dotace.

Jakou činnost/pomoc očekáváte od
státu či Ministerstva zemědělství
vůči podnikatelům v této době?

Našeho sektoru se stávající situace
ve společnosti příliš nedotýká.
Zemědělství musí fungovat neustále
bez ohledu na karantény a
hygienická opatření a my i tak
musíme zemědělcům pomáhat.
Naopak můžu říct, že snaha pomoci
stávající ekonomické situaci je
relativně náročná a nese s sebou
řadu příležitostí, při kterých můžeme
pomoci. Co chybí v současné době 
a chybělo i předtím je konzistentnost
v nastavené politice a podmínkách
dotačních agentur. Neustále se
měnící cíle, přístupy a výklady
vytvářejí nestabilní podmínky, kdy nic
není jasné a na nic se nedá do
poslední chvíle připravit.

Chtěl byste říci něco na závěr?

České zemědělství prochází
zatěžkávací zkouškou. Je před námi
nové programové období, dosud
nemáme daná žádná pevná pravidla
a jeho nastavení bude mít zásadní
vliv na nejbližší budoucnost.
Nejasnosti, které tvorbu nových
podmínek provázejí, jsou
samozřejmě velmi stresující, a proto
bych popřál zemědělcům zejména
pevné nervy. 
Zároveň zdůrazňuji, že i v těchto
složitějších časech jsme stále při Vás
a jsme schopni Vám pomoci a
poradit ve všem co víme a umíme.
Proto se neváhejte na nás kdykoliv
obrátit.
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