„Ovoce a zelenina do škol“ ve školním roce 2014/2015
Nařízení vlády č. 157/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení
některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce,
zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních. Nařízení vlády je účinné od 1. 8. 2014.
Projekt Ovoce a zelenina do škol, realizovaný v rámci Společné zemědělské politiky, má
pomáhat zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny a zlepšit u dětí stravovací návyky. Mění
se cílová skupina. Dosud byl projekt zaměřen pouze na žáky prvních až pátých ročníků
základních škol a nyní rozšíří cílovou skupinu o žáky přípravných tříd a o žáky šestého
ročníku speciálních základních škol. Mezi doprovodná opatření patří např. exkurze do
zemědělských podniků, odborné přednášky a vzdělávací akce, ochutnávky ovoce a zeleniny
a produktů z nich a soutěže propagující spotřebu ovoce a zeleniny. Od školního roku
2014/2015 se podpora EU pro projekt Ovoce a zelenina do škol navyšuje. Míra
spolufinancování EU vzroste ze 73 % na 88 % a zbývajících 12 % (dříve 27 %) půjde z
národního rozpočtu. O konečné výši přidělených financí rozhoduje EK podle přihlášených
členských států do tohoto projektu na daný školní rok.
Nadřazený předpis: Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Tento předpis novelizuje


Nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování
podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve
vzdělávacích zařízeních

Související legislativa


Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčím fondu).

Bližší informace pro školy a možnost zapojení je na například na adresách:
http://www.ovocedoskol.eu/node/50, laktea@laktea.cz , ovoce@laktea.cz,
www.ovocedoskol.eu, www.laktea.cz
Příloha: Nařízení vlády č. 157/2014 Sb.
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