PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
2014 – 2020
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.
Finanční alokace pro celé programové období je cca 3,1 mld. EUR.

Opatření: M 10 Agroenvironmentálně-klimatická opatření
Cílem je: podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí,
krajiny a jejich vlastností. Dále podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních
zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny.
Opatření přispívá k naplňování priority PRV č. 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých
na zemědělství a lesnictví.
Žadatel: subjekt obhospodařující v evidenci půdy na uživatele (LPIS) alespoň minimální výměru zemědělské půdy.
Opatření je realizováno formou pětiletých závazků. Žadatel se vstupem do závazku zavazuje po celou dobu trvání
závazku hospodařit v souladu s podmínkami dané operace nebo titulu na celé výměře zemědělské půdy se kterou
do závazku vstoupil a v souladu s podmínkami cross compliance a ostatními podmínkami danými platnou evropskou
a národní legislativou.

Operace 10.1.1 Integrovaná produkce ovoce

Dotace je vyplácena na ha dílu půdního bloku s kulturou ovocný sad, na kterém žadatel pěstuje některý z podporovaných
druhů ovoce v alespoň minimální hustotě výsadby. Žadatel je povinen po celou dobu závazku dodržovat zákaz používán
stanovených účinných látek, provádění rozborů půdy a ovoce za účelem zjištění obsahu sledovaných těžkých kovů
a předepsané způsoby údržby sadů.

Operace 10.1.2 Integrovaná produkce révy vinné

Dotace je vyplácena na ha dílu půdního bloku s kulturou vinice, na kterém žadatel pěstuje révu vinnou v alespoň
minimální hustotě výsadby. Žadatel je povinen dodržovat zákaz používání stanovených účinných látek, omezení počtu
aplikací vyjmenovaných přípravků na ochranu rostlin, povinné aplikace přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek
povolených k použití v systému ekologického zemědělství a stanovené postupy údržby vinic.

Operace 10.1.3 Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku

Dotace je vyplácena na ha dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda nebo jiná trvalá
kultura, na kterém žadatel pěstuje některý z podporovaných druhů zeleniny nebo jahodník. Žadatel je povinen
dodržovat zákaz používání stanovených účinných látek, provádění rozborů půdy a zeleniny a jahod za účelem zjištění
obsahu sledovaných těžkých kovů a dodržovat předepsané požadavky na pěstování zeleniny a jahodníku v systému
integrované produkce.

Operace 10.1.4 Ošetřování travních porostů

Dotace je vyplácena na ha dílu půdního bloku s kulturou trvalý travní porost a je podmíněna dodržením minimální
a maximální úrovně chovu hospodářských zvířat. Žadatel je povinen dodržovat stanovený způsob obhospodařování
travního porostu. Ve zvláště chráněných oblastech a v oblastech soustavy Natura 2000 je vhodný způsob hospodaření
volen orgány ochrany přírody prostřednictvím vymezení konkrétního titulu na daném dílu půdního bloku.

Operace 10.1.5 Zatravňování orné půdy

Dotace je vyplácena na ha zatravněného dílu půdního bloku. Žadatel je povinen založit travní porost čistosevem nebo
do podsevu a po celou dobu závazku na zatravněné ploše hospodařit předepsaným způsobem. Ve zvláště chráněných
územích a ochranných pásmech národních parků je k zatravnění použita druhově bohatá nebo regionální směs.
Zatravnit lze pouze díly půdních bloků nacházející se v erozně ohrožených územích, oblastech zranitelných dusičnany,
poblíž vodních útvarů nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Operace 10.1.6 Biopásy

Dotace je vyplácena na ha biopásu. Žadatel je povinen založit biopás o stanovených rozměrech a dodržovat stanovený
způsob obhospodařování plochy biopásu.

Operace 10.1.7 Ochrana čejky chocholaté

Dotace je vyplácena na ha dílu půdního bloku s kulturou orná půda vymezeného v LPIS jako hnízdiště čejky chocholaté.
Žadatel je povinen po celou dobu trvání závazku dodržovat stanovený způsob obhospodařování hnízdiště.

Operace 10.1.8 Zatravňování drah soustředěného odtoku

Dotace je vyplácena na ha zatravňeného dílu půdního bloku. Zatravnit lze pouze díl půdního bloku na kterém je v LPIS
vymezena dráha soustředěného odtoku. Žadatel je povinen založit travní porost stanovenou osevní směsí čistosevem
nebo do podsevu, a to na celém dílu půdního bloku nebo na části dílu půdního bloku tak, aby byla zatravněna dráha
soustředěného odtoku. Žadatel je povinen po celou dobu závazku dodržovat stanovený způsob hospodaření.
Výše podpory:
Podopatření/titul
Integrovaná produkce ovoce – 10.1.1

Výše sazby (EUR/ha)
404

Integrovaná produkce révy vinné – 10.1.2; realizované tituly:
Základní ochrana vinic – 10.1.2.1

323

Nadstavbová ochrana vinic – 10.1.2.2

675

Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku – 10.1.3
Integrovaná produkce zeleniny

426

Integrovaná produkce jahodníku

433

Ošetřování travních porostů – 10.1.4; realizované tituly:
Obecná péče o extenzivní louky a pastviny – 10.1.4.1

96

Mezofi lní a vlhkomilné louky hnojené – 10.1.4.2

166

Mezofi lní a vlhkomilné louky nehnojené – 10.1.4.3

185

Horské a suchomilné louky hnojené – 10.1.4.4

163

Horské a suchomilné louky nehnojené – 10.1.4.5

170

Trvale podmáčené a rašelinné louky – 10.1.4.6

692

Ochrana modrásků – 10.1.4.7

173

Ochrana chřástala polního – 10.1.4.8

198

Suché stepní trávníky a vřesoviště – 10.1.4.9

353

Druhově bohaté pastviny – 10.1.4.10

213

Zatravňování orné půdy – 10.1.5; realizované tituly:
Zatravňování orné půdy běžnou směsí – 10.1.5.1

310

Zatravňování orné půdy druhově bohatou směsí – 10.1.5.2

346

Zatravňování orné půdy regionální směsí – 10.1.5.3

400

Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru běžnou směsí – 10.1.5.4

337

Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru druhově bohatou směsí – 10.1.5.5

385

Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru regionální směsí – 10.1.5.6

428

Biopásy – 10.1.6; realizované tituly:
Krmný biopás – 10.1.6.1

670

Nektarodárný biopás – 10.1.6.2

591

Ochrana čejky chocholaté – 10.1.7

667

Zatravňování drah soustředěného odtoku

560

Podrobné podmínky pro poskytnutí dotace jsou stanoveny nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálně-klimatických opatření.

Bližší informace k opatření: www.eagri.cz/prv

