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I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Dotace pro zemědělce na investice do rostlinné a živočišné výroby. Ing. Ivana Veningerová 221 812 798 ivana.veningerova@mze.cz

I.1.2 Investice do lesů
Podpora rozvoje dynamického podnikání v lesnictví, vyšší výkonnosti lesnických podniků, na 

restrukturalizaci lesnického sektoru a zlepšení ochrany životního prostředí v lesnictví. 
Ing. Tereza Podškubková 221 812 007 tereza.podskubkova@mze.cz

I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Dotace pro zemědělce a potravinářské podniky na technologie na výrobu potravin/krmiv a na spolupráci s 

výzkumným subjektem pro zavedení inovačních postupů.
Ing. Jana Litošová 221 812 773 jana.litosova@mze.cz

I.1.4 Pozemkové úpravy Dotace pro pozemkové úřady na realizaci pozemkových úprav. Ing. Eva Lidmilová 221 812 911 eva.lidmilova@mze.cz

I.3.1 Odborné vzdělávání a informační činnost
Dotace pro vzdělávací subjekty na pořádání seminářů pro zemědělce, potravináře a osoby hospodařící v 

lesích.
Ing. Jana Litošová 221 812 773 jana.litosova@mze.cz

I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Dotace pro mladé začínající zemědělce na investice do rostlinné a živočišné výroby. Ing. Ivana Veningerová 221 812 798 ivana.veningerova@mze.cz

I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti Dotace pro zemědělce starší 55 let za předání (prodej) hospodářství mladým zemědělcům. Ing. Iva Pospíšilová 221 812 126 iva.pospisilova@mze.cz

I.3.4 Využívání poradenských služeb Dotace pro zemědělce a osoby hospodařící v lesích na nákup poradenství od poradce akreditovaného Mze. Ing. Iva Pospíšilova 221 812 126 iva.pospisilova@mze.cz

II.1.1 LFA Podpora zemědělců hospodařících  na travních porostech v méně příznivých oblastech. Ing. Petra Dvořáková 221 812 207 petra.dvorakova@mze.cz

II.1.2 NATURA 2000  Podpora zemědělců hospodařících  na travních porostech v oblastech Natura 2000. Ing. Petra Dvořáková 221 812 207 petra.dvorakova@mze.cz

II.1.3 Agroenvironmentální opatření
Opatření zahrnuje ekologické zemědělství, integrovanou produkci, ošetřování travních porostů (louky a 

pastviny) a opatření na orné půdě (zatravňování, meziplodiny a biopásy).
Ing. Josef Makovský 221 812 523 josef.makovsky@mze.cz

II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy
Dotace na zalesnění zemědělské půdy, na péči o tento založený lesní porost a náhrada za ukončení 

zemědělské činnosti na této půdě.  
Ing. Simona Kvasničková 221 812 218 simona.kvasnickova@mze.cz

II.2.2 Platby v rámci Natury 2000 v lesích Dotace na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích. Ing. Simona Kvasničková 221 812 218 simona.kvasnickova@mze.cz

II.2.3 Lesnicko-environmentální platby Podpora navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin (MZD). Ing. Petr Dušek 221 812 830 petr.dusek@mze.cz

II.2.4
Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora 

společenských funkcí lesů

Obnova lesů po kalamitách (lesní porosty, cesty i vodohospodářská infrastruktura). Podpora společenských 

funkcí (lesní stezky, odpočivadla, značení atp.).
Ing. Petr Dušek 221 812 830 petr.dusek@mze.cz

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Opatření je zaměřeno na výstavbu, modernizaci, nákup budov, strojů, technologie a zařízení sloužící 

k diverzifikaci činnosti zemědělských podnikatelů.
Ing. Anna Hrdličková 221 812 357 anna.hrdlickova@mze.cz

III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Oblastí podpory je drobná výroba, řemesla a služby pro hospodářství a obyvatelstvo. Ing. Anna Hrdličková 221 812 357 anna.hrdlickova@mze.cz

III.1.3 Podpora cestovního ruchu
Podpora je určena na vybudování ubytovacích zařízení včetně stravování, sportovních zařízení, půjčoven 

sportovních potřeb a další turistické infrastruktury v obcích do 2000 obyvatel.
Ing. Barbora Fousová 221 812 655 barbora.fousova@mze.cz

III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

Zaměřeno na výstavbu a obnovu dopravní, technické a vodohospodářské infrastruktury či vzhledu obcí 

(silnice, kanalizace, vodovody, ČOV, chodníky, obecní prostrantví). Dále je opatření zaměřeno na obnovu a 

výstavbu občanského vybavení a služeb v oblastech veřejné správy, školství, kultury či sportu.

Ing. Veronika Vlasáková 221 812 360 veronika.vlasakova@mze.cz

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Zaměřeno na obnovu a zhodnocování kul.dědictví:  kulturní památky či objekty kulturně historických 

hodnot (kostely, drobné sakrální stavby, pámátné stromy, zahrady, aleje atd.)
Ing. Veronika Vlasáková 221 812 360 veronika.vlasakova@mze.cz

III.3.1 Vzdělávání a informace

Podpora je určena na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které chtějí zahájit nebo 

rozšířit podnikání v oblastech diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje 

mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a 

ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova.

Ing. Barbora Fousová 221812655 barbora.fousova@mze.cz

III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Podpora je určena místním partnerstvím na přípravu Integrované strategie území, na pořádání 

informačních, vzdělávacích a propagačních akcí. Žadateli mohou být místní partnerství (obecně prospěšné 

společnosti, občanská sdružení či zájmová sdružení právnických osob) nepodpořená v rámci opatření IV.1.1 

Místní akční skupina. 

Ing. Lucie Chlupáčová 221 812 283 lucie.chlupacova@mze.cz

IV.1.1 Místní akční skupina 
Podpora se poskytuje schválené místní akční skupině na provoz, administrativu a poradenství, spojené s 

realizací Startegického plánu Leader.
Ing. Lucie Chlupáčová 221 812 283 lucie.chlupacova@mze.cz

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
Podporu lze poskytnout na projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader 

příslušné místní akční skupiny a dalšími podmínkami vyplývajících z Pravidel.

Ing. Tereza Kadlecová,

Ing. Lucie Chlupáčová

221 813 002, 

221 812 283 

tereza.kadlecova@mze.cz, 

lucie.chlupacova@mze.cz, 

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Podpora je určena na realizaci projektů spolupráce mezi místními akčími skupinami na národní a 

mezinárodní úrovni.
Ing. Tereza Kadlecová 221 813 002 tereza.kadlecova@mze.cz

OSA II - Zlepšování životního prostředí  a krajiny

OSA III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářsví venkova

OSA IV - LEADER

OSA I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví


