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Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím 
environmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, 
podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Dále bude podporována 
diverzifikace ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit 
hospodářský rozvoj. 

Operace: 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Cílem je: zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské 
činnosti. Podpora je zacílena na vymezenou zemědělskou půdu v LPIS, která je definována jako vhodná k zalesnění 
a způsobilá pro přímou platbu, resp. SAPS. Žadatel musí před zalesněním podat Ohlášení vstupu do opatření. 

Žadatelé: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich spolky. Z možnosti žádat o dotace na zalesňování 
je vyloučen subjekt, který je příspěvkovou organizací nebo organizační složkou státu. Podpora na zalesnění pozemků, 
jejímž vlastníkem jsou veřejné orgány, kryje pouze náklady na založení lesního porostu.

Způsobilé náklady:
  náklady na založení lesního porostu na zemědělské půdě – první rok,
  náklady na péči o založený porost včetně výchovných zásahů - po dobu 5 let, počínaje rokem následujícím po roce 

zalesnění,
  náhrada za ukončení zemědělské činnosti - po dobu 10 let, počínaje rokem následujícím po roce zalesnění,
  podporu nelze poskytnout na výsadbu rychle rostoucích dřevin, výmladkových plantáží a vánočních stromků.

Sazba:
Založení lesního porostu dřevinami
  jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska, jasan: 3 035 EUR/ha,
  ostatní dřeviny: 2 100 EUR/ha.

Péče o založený lesní porost (dle skupiny dřevin):
  jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska, jasan: 669 EUR/ha/rok,
  ostatní dřeviny: 298 EUR/ha/rok.

Dotace za ukončení zemědělské činnosti na pozemku, který byl v LPIS před zalesněním evidován s kulturou:
  orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad, školka nebo jiná trvalá kultura: 488 EUR/ha/rok,
  travní porost, úhor nebo jiná kultura: 161 EUR/ha/rok.

Podrobné podmínky pro poskytnutí dotace jsou stanoveny nařízením vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování 
dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění 
pozdějších předpisů.



Operace: 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru

Cílem je: zachování současné optimální dřevinné skladby lesů nebo aktuálního typu lesa a stavu přírodních stanovišť 
lesních porostů v oblastech Natura 2000 a v ZCHÚ.

Žadatelé: Vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesů a jejich spolky. V případě státní půdy může být podpora 
poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec.

Způsobilé náklady:
Závazek je založen na kompenzaci dodatečných nákladů a ztráty příjmů 
vyplývajících ze zachování vybraných porostních typů hospodářských 
souborů (jedlový, dubový, bukový, ostatní listnatý, topolový a nízký 
les – pařeziny) místo jejich přeměny na porostní typ hospodářského 
souboru s nižší ekologickou hodnotou, a to u porostních skupin, které 
jsou ve věku alespoň začátku doby obnovy.

Sazba:
Podpora se poskytuje jako paušální platba ve výši 183 EUR/ha/rok.

Operace: 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin 

Cílem je: poskytování podpory na ochranu lesních genetických zdrojů a zachování zdrojů reprodukčního materiálu 
lesních dřevin vyšších kvalitativních kategorií.

Žadatelé: Vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesů a jejich spolky.

Způsobilé náklady:
Závazek je založen na kompenzaci dodatečných nákladů a snížených výnosů vyplývajících ze sběru osiva šetrnými 
technologiemi nepoškozujícími stromy, za které se u jehličnatých stromů pokládá sběr ze stojících stromů a u listnatých 
dřevin pomocí plachet a zavěšených sítí.

Sazba:
Podpora se poskytuje jako paušální platba ve výši 74 EUR/ha/rok.

Bližší informace k jednotlivým operacím: www.eagri.cz/prv

Opatření:
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