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Předpokládaný příjem žádostí – plán výzev
Jaro/léto (předběžně květen – červen 2023)
33.73 - Investice do zemědělských podniků
POPIS INTERVENCE
Účelem intervence je podpořit pořízení investic do zemědělské výroby vedoucí ke zvýšení účinnosti
využívání výrobních faktorů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské
prvovýroby a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam,
kde je obnova zásadní pro další činnost.
V rámci výběru projektů budou preferovány zejména projekty, které budou zaměřeny na vybrané
druhy výroby, investic a komodit, inovativní projekty, projekty zaměřené na zlepšení welfare zvířat,
nebo projekty žadatelů, kteří zpracovávají vlastní produkci.
CO BUDE PODPOROVÁNO
Stavby a technologie sloužící pro živočišnou výrobu, stavby a technologie sloužící pro
rostlinnou a školkařskou výrobu
Nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
Náklady spojené s přípravou a realizací projektu
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
Zemědělský podnikatel, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Skupina zemědělců, tj. korporace(1), jejímiž členy jsou výhradně zemědělští prvovýrobci a předmětem
její činností je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování
a posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.
Příjemcem nemůže být organizace producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborová
organizace.
ROZSAH PODPORY
40 % způsobilých výdajů
Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 %
pro zemědělce podnikající v ekologickém zemědělství. Maximální míra podpory je tak 60 %
způsobilých výdajů. Maximální částka dotace činí 30 000 000 Kč.

Korporace musí splňovat tyto podmínky: každý její člen je zemědělským prvovýrobcem tzn. má příjmy ze zemědělské
prvovýroby a zároveň má v LPIS a/nebo IZR vedeny ha/VDJ.
1
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34.73 - Investice do zpracování zemědělských produktů
POPIS INTERVENCE
Intervence se konkrétně zaměřuje na zvyšování efektivity výroby a konkurenceschopnosti malých
a středních podniků zpracovávajících zemědělské produkty. Budou podporovány investice do zařízení,
která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, které umožní
zpracovatelům využití moderních technologií, přispějí k rozvoji místních trhů a zkrácení
dodavatelských řetězců.
CO BUDE PODPOROVÁNO
Investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv
Investice pro finální úpravu, balení a označování produktů
Investice do skladování
Investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
Zemědělský podnikatel, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou
spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění
pozdějších předpisů, nebo výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění
pozdějších předpisů, kteří splňují definici mikro, malého, nebo středního podniku.
V případě vybraných investic, zaměřených zejména na zmírňování změn klimatu, udržitelný rozvoj
a účinné hospodaření s přírodními zdroji, zlepšování životních podmínek zvířat či ekologickou
produkci, může být způsobilým příjemcem i velký podnik.
ROZSAH PODPORY
30 % způsobilých výdajů
Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro
malé podniky. Maximální míra podpory je tak 50 % způsobilých výdajů. Maximální částka
dotace činí 30 000 000 Kč.
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49.75 - Zahájení činnosti mladého zemědělce
POPIS INTERVENCE
Cílem intervence je napomoci generační obnově v zemědělství, tj. přilákat a udržet mladé zemědělce
v sektoru a usnadnit jim začátky podnikání. Pro mladé lidi, kteří uvažují o vlastním hospodaření, bude
snazší začít, protože získají finanční prostředky na realizaci svého podnikatelského plánu. Tím bude
usnadněn vstup nové generace zemědělců do odvětví.
V rámci výběru projektů budou preferovány zejména projekty zaměřené na zpracování vlastní
produkce, na vybrané druhy výroby a komodit, nebo komplexnější projekty.
CO BUDE PODPOROVÁNO
Podpora realizace podnikatelského plánu, v rámci, které získají mladí zemědělci prostředky
např. na nákup, výstavbu či rekonstrukci zemědělských nemovitostí, pořízení technologií,
strojů, osiv, sadby, prostředků na ochranu rostlin, na investice pro zpracování vlastních
produktů a jejich uvádění na trh apod.
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
Mladý začínající zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku
18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let), dosáhla minimální
zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou
činnost poprvé jako vedoucí podniku.
ROZSAH PODPORY
Přímá nenávratná dotace na realizaci podnikatelského plánu formou jednorázové částky
ve výši 58 000 EUR, resp. 78 000 EUR v případě, že podnikatelský plán bude zahrnovat
zpracování vlastní produkce. Jednorázová částka bude, na rozdíl od minulého programového
období, vyplacena předem, tzn. již po podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
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51.77 - Inovace při zpracování zemědělských produktů
POPIS INTERVENCE
Intervence je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění
na trh. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy,
nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty
nebo procesy musí být minimálně pro odvětví v ČR nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje
významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti
nebo jiných funkčních charakteristik. Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty
ve spolupráci s výzkumným subjektem.
CO BUDE PODPOROVÁNO
Pokrytí provozních výdajů spolupráce s možností úhrady pouze nezbytně nutných
investičních výdajů souvisejících s podstatou spolupráce. Tyto nezbytně nutné investice
budou splňovat podmínky stanovené v čl. 73 nařízení EP a Rady (EU) č. 2021/2115.
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy
minimálně jeden subjekt splňuje definici výrobce potravin, nebo surovin určených pro lidskou
spotřebu, nebo výrobce krmiv,
a minimálně jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí.
Uskupení žádá o podporu prostřednictvím výrobce potravin, nebo surovin určených pro lidskou
spotřebu, nebo výrobce krmiv.
ROZSAH PODPORY
60 % způsobilých výdajů
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53.77 - Podpora operačních skupin a projektů EIP (Evropské inovační
partnerství)
POPIS INTERVENCE
Intervence je zacílena na přenos výsledků výzkumu/inovací do praxe v zemědělství a potravinářství
a lesnictví. Podpora operačních skupin EIP povede dlouhodobě zejména ke zlepšení propojení mezi
praxí a výzkumem a také umožní postupně budovat sociální kapitál, který v českém zemědělství není
dostatečně vyzrálý a brání v rozvoji toku znalostí, informací a zejména v tvorbě a šíření inovací. Jedná
se v tomto případě o aktivitu iniciovanou zdola jedním z aktérů operační skupiny, která je facilitována
zejména poradci v roli brokerů. Intervence bude zavedena ve třech záměrech: inovace spojená
s investicí (zejména inovace v technologiích) a bez investice (např. inovace organizační a změny
technologických postupů), a to v zemědělství/potravinářství. V lesnictví to budou pouze inovace bez
investice.
CO BUDE PODPOROVÁNO
Provozní výdaje spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií.
Náklady spojené s přípravou a realizací projektu a ostatní výdaje na spolupráci
Investiční výdaje související s podstatou spolupráce – přímé investice související s výrobou
inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů a technologií, které jsou
výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí či vlastního výzkumu/vývoje žadatele/příjemce
dotace včetně stavebních investic nezbytně pro realizaci projektu (neplatí pro operačních
skupiny “bez investice”).
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
Zemědělský podnikatel, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, výrobce potravin, výzkumné organizace,
a další právnické nebo fyzické osoby (brokeři - poradci a další aktéři rozvoje venkova, držitelé
lesa), které budou členy tzv. operační skupiny.
ROZSAH PODPORY
Inovace je spojená s investicí (navržená míra podpory je 100 % na výdaje související
s předmětem projektu, včetně nákladů na spolupráci a na přípravu projektu, na investice je
65 %, v případě neproduktivních investic může podpora dosáhnout až 100 %).
Inovace bez investice (např. nové metodické postupy nebo změny principů hospodaření,
restrukturalizace farem, PR a marketing, sociální inovace jako např. kolektivní akce - např.
společné zpracování/odbyt, organizační inovace). Navržená míra podpory je 100 %.
Inovace v lesnictví. Navržená míra podpory je 100 %.
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Podzim (předběžně říjen 2023)
36.73 - Investice do lesnické infrastruktury
POPIS INTERVENCE
Záměr A – Investice do lesních cest
Intervence reaguje na nevyhovující stav lesnické infrastruktury (nízká hustota, špatný stav), která byla
navíc negativně ovlivněna zajišťováním odvozu dříví z rozsáhlých kalamitních těžeb. Podpora tedy
bude směřovat na investice do výstavby nových lesních cest a rekonstrukci stávajících lesních cest.
Záměr B – Stavební investice do skladů dříví
Mezi identifikované slabé stránky sektoru patří nedostatečná kapacita pro skladování dříví, která
se s ohledem na probíhající kůrovcovou kalamitu dále podepisuje na krizi s odbytem dříví, což značně
komplikuje ekonomickou situaci celého lesního hospodářství. Intervence má za současné
nedostatečné investiční vybavenosti lesních podniků přispět k realizaci potřeby investovat do výstavby
těchto ploch, což by mělo uvolnit přetlaku dřevní hmoty na trhu a přispět k alespoň částečnému
řetězovému zlepšení ekonomiky celého sektoru.
CO BUDE PODPOROVÁNO
Investice do výstavby nových lesních cest a rekonstrukcí stávajících lesních cest
Stavební investice do skladů dříví
Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu
Nákup pozemku (do výše 10 % celkových způsobilých výdajů)
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
Záměr A) Investice do lesních cest:
držitelé lesů hospodařící podle lesního hospodářského plánu,
držitelé lesů hospodařící podle lesní hospodářské osnovy na min. výměře 3 ha.
Záměr B) Stavební investice do skladů dříví:
držitelé lesů hospodařící podle lesního hospodářského plánu,
držitelé lesů hospodařící podle lesní hospodářské osnovy na min. výměře 3 ha,
podnikatelé poskytující služby v oblasti lesnictví a těžby dřeva (CZ-NACE 02).
ROZSAH PODPORY
Záměr A – Investice do lesních cest
80 % způsobilých výdajů
Záměr B – Stavební investice do skladů dříví
50 % způsobilých výdajů
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35.73 - Technologické investice v lesním hospodářství
POPIS INTERVENCE
Podpora je zaměřena na technologické investice v rámci lesního hospodářství, které posilují produkční
i mimoprodukční funkce lesů, motivují k náhradě stávajících zařízení za technologie šetrnější vůči lesu
a zlepšují odezvu lesního hospodářství na výskyt kalamit v lesích. Podpora je dále určena k posílení
technologického rozvoje lesních školek, přičemž se zaměřuje především na zlepšování kvality
sadebního materiálu lesních dřevin a zajištění dostupnosti sadebního materiálu určeného pro obnovu
kalamitních holin. Pro zvýšení diverzifikace příjmů lesních podniků je podpora orientována
i na investice do technologií pro základní zpracování dřeva.
Záměr A) Investice do technologií pro hospodaření v lese – držitelé lesů
Záměr B) Investice do technologií pro hospodaření v lese – dodavatelé lesnických služeb
Záměr C) Investice do lesních školek
Záměr D) Investice do základního zpracování dřeva (včetně státních podniků)
CO BUDE PODPOROVÁNO
Investice do technologií pro hospodaření v lese, vč. případných souvisejících stavebních
výdajů a technologií pro výrobu palivového dříví
Investice do lesních školek, vč. nákupu pozemku do výše 10 % způsobilých výdajů
Investice do technologií pro základní zpracování dřeva v pilařských provozovnách,
vč. případných souvisejících stavebních výdajů a vč. nákupu pozemku do výše 10 %
způsobilých výdajů
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
Záměr A) Investice do technologií pro hospodaření v lese – držitelé lesů:
držitelé lesů hospodařící podle lesního hospodářského plánu (včetně státních podniků) držitelé
nestátních lesů hospodařící podle lesní hospodářské osnovy na min. výměře 3 ha.
Záměr B) Investice do technologií pro hospodaření v lese – dodavatelé lesnických služeb:
podnikatelé poskytující služby v oblasti lesnictví a těžby dřeva (CZ-NACE 02).
Záměr C) Investice do lesních školek:
podnikatelé provozující lesní školkařskou činnost (včetně státních podniků) .
Záměr D) Investice do základního zpracování dřeva (včetně státních podniků):
osoby podnikající v oblasti lesnictví a těžby dřeva (CZ-NACE 02) a zároveň v oblasti základního
zpracování dřeva (CZ-NACE 16).
ROZSAH PODPORY
Záměr A) – Investice do technologií pro hospodaření v lese – držitelé lesů
50 % způsobilých výdajů
Záměr B) – Investice do technologií pro hospodaření v lese – dodavatelé lesnických služeb
50 % způsobilých výdajů
Záměr C) – Investice do lesních školek
50 % způsobilých výdajů
Záměr D) – Investice do základního zpracování dřeva
50 % způsobilých výdajů
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37.73 - Technologie snižující emise GHG a NH3
POPIS INTERVENCE
Cílem intervence je podpořit technologické investice v zemědělských podnicích, které jsou nad rámec
požadavků stanovených evropskými či národními právními předpisy a povedou k redukci emisí GHG
a NH3 z rostlinné i živočišné výroby. Naplňováním specifického cíle d) zároveň intervence přispěje
k cíli e) a obecnému cíli zintenzivnit ochranu životního prostředí a opatření v oblasti klimatu a přispívat
k dosahování cílů Unie v oblasti životního prostředí a klimatu.
Intervence rovněž navazuje na požadavek splnění emisních limitů pro NH3 uvedených v prováděcím
rozhodnutí Komise (EU) č. 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších
dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU
pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat (oznámeno pod číslem C(2017) 688) a přispěje tak ke snížení
emisí NH3 a GHG z ustájení zvířat i z následného uskladnění kejdy a hnoje.
CO BUDE PODPOROVÁNO
Technologie zlepšující mikroklima stájí
Technologie snižující emise GHG a NH3 z živočišné výroby
Technologie přesného dávkování dusíku a precizního zemědělství
Zemědělské bioplynové stanice na zastřešení koncových skladů digestátu
Instalace pro akumulace bioplynu
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
Zemědělský podnikatel, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
ROZSAH PODPORY
50 % způsobilých výdajů pro investice do rostlinné výroby
60 % způsobilých výdajů pro investice do živočišné výroby
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50.77 - Inovace v zemědělské prvovýrobě
POPIS INTERVENCE
Intervence je zaměřena na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě. Jedná se o projekty,
které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich
charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty nebo procesy musí být minimálně
pro odvětví v ČR nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických
vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních
charakteristik. Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným
subjektem.
CO BUDE PODPOROVÁNO
Pokrytí provozních výdajů spolupráce s možností úhrady pouze nezbytně nutných
investičních výdajů souvisejících s podstatou spolupráce. Tyto nezbytně nutné investice
budou splňovat podmínky stanovené v čl. 73 nařízení EP a Rady (EU) č. 2021/2115.
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy
minimálně jeden subjekt splňuje definici zemědělského podnikatele, který podniká
v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů nebo se jedná o skupinu zemědělců, tj. korporaci, jejichž členy jsou výhradně
zemědělští prvovýrobci a předmětem jejich činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby,
které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy, a při kterých se využijí
prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě,
a minimálně jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí.
Uskupení žádá o podporu prostřednictvím zemědělského podnikatele nebo skupiny zemědělců.
ROZSAH PODPORY
60 % způsobilých výdajů
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45.73 - Investice do nezemědělských činností
POPIS INTERVENCE
Cílem intervence je podnítit ekonomickou aktivitu na venkově. Podpora má napomoci diverzifikaci
do nezemědělského podnikání. Zemědělským podnikatelům bude umožněna podpora zejména
do stavebních a technologických investic tak, aby byl zajištěn nový zdroj příjmů z nezemědělských
činností. Typickými možnostmi diverzifikace jsou nepotravinářské využití zemědělské produkce,
obnova řemeslné výroby, maloobchod, zpracování dřeva, specializované stavební činnosti
či agroturismus. Podpora má vedle ekonomických přínosů pro příjemce podpory řadu dalších
pozitivní faktorů pro venkov – podporu zaměstnanosti v dané lokalitě, a to včetně pracovních sil
z menšinových nebo ohrožených skupin, napomáhá udržet zdroje i posílit ekonomický potenciál
v regionu, a v neposlední řadě přispívá k zachování nebo rozvoji služeb na venkově a tím ke stabilizaci
venkovských oblastí.
CO BUDE PODPOROVÁNO
Investice do staveb a technologií souvisejících s diverzifikací
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
Zemědělský podnikatel, kategorie mikropodnik, malý nebo střední podnik, který podniká
v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů.
ROZSAH PODPORY
Maximální míra podpory bude činit 60 % způsobilých výdajů
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40.73 - Vodohospodářská opatření v lesích
POPIS INTERVENCE
Podpora má v reakci na projevy klimatické změny zajistit realizaci protierozních a protipovodňových
opatření v lesích, zároveň má urychlit odstraňování povodňových škod vzniklých v lesích.
Podporovány jsou projekty malého charakteru, které zvýší retenci vody v krajině, zpomalí odtok
vody, sníží odnos splavenin nebo budou mít protierozní funkci.
CO BUDE PODPOROVÁNO
Odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích nebo jejich částech,
které se nacházejí v rámci pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) a v jejich povodích
Odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin, na objektech
hrazení a stabilizace strží a na lesních cestách a souvisejících objektech
Výstavba a rekonstrukce objektů hrazení bystřin, hrazení a stabilizace strží a svážných území
Preventivní protipovodňová opatření na malých vodních tocích a v jejich povodích, např.
stabilizace koryta a zabezpečení břehů vodního toku
Výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce suchých nádrží
Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo
vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.
nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
Určený správce drobného vodního toku v rámci PUPFL.
ROZSAH PODPORY
100 % způsobilých výdajů
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38.73 - Investice do obnovy kalamitních ploch
POPIS INTERVENCE
Tato intervence reaguje na sníženou odolnost a zhoršený zdravotní stav lesních ekosystémů
s kalamitním výskytem abiotických vlivů (sucho, bořivý vítr apod.), příp. biotických činitelů, přičemž
obnova porostů po kalamitách přispěje k vyšší odolnosti a lepšímu zdravotnímu stavu lesních
ekosystémů. Intervence řeší potřebu zajištění obnovy, péče a výchovy lesních porostů v souvislosti
s následky kalamitních situací na území České republiky, kdy vznikly rozsáhlé plochy, na kterých je
nutné zajistit obnovu lesních porostů. Intervence reaguje na hrozbu, kdy v důsledku klimatické změny
dochází k výskytu bořivých větrů, nárůstu holin, častějším výkyvům teplot aj.
CO BUDE PODPOROVÁNO
Odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených
k rekonstrukci
Příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním – týká se pouze půdy, nikoliv
zpracování potěžebních zbytků
Umělá obnova sadbou na plochách po kalamitních těžbách (s výjimkou sadby a síje smrku
ztepilého při obnově lesních porostů po kalamitách způsobených suchem)
Umělá obnova síjí na plochách po kalamitních těžbách
Ochrana založených porostů v rámci realizace projektu
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků.
Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních
pozemků.
ROZSAH PODPORY
100 % způsobilých výdajů
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39.73 - Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
POPIS INTERVENCE
Tato intervence reaguje na potřebu ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, které chrání lesní
půdy/porosty před postupnou degradací, špatnou odolností proti povětrnostním vlivům či proti
náchylnosti ke kalamitám způsobeným škůdci. V následujících letech se předpokládá pokračování
trendu vyššího výskytu extrémních klimatických událostí, tedy i dlouhodobé výkyvy povětrnostních
podmínek v souvislosti s probíhající změnou klimatu. Vhodnou strategií je postupné budování druhově
i strukturně bohatých lesních porostů, které jsou schopny odolávat různým typům stresových faktorů.
K tomuto cíli vede kromě vhodné volby cílových dřevin také využívání širokého spektra melioračních
a zpevňujících dřevin včetně rozumného zastoupení introdukovaných a zdomácnělých druhů dřevin
dále pak vhodná volba hospodářských postupů. Tyto dřeviny je však nutné chránit formou oplocenek,
jelikož jsou součástí přirozené potravy zvěře.
CO BUDE PODPOROVÁNO
Úhradu nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocenek)
melioračních a zpevňujících dřevin, které byly vysazené v souladu s projektem obnovy.
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení s právní subjektivitou a
spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.
ROZSAH PODPORY
100 % způsobilých výdajů
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43.73 - Neproduktivní investice v lesích
POPIS INTERVENCE
Tato intervence má podpořit zachování obecného užívání lesů veřejností a finančně zohlednit
vlastníkům lesů ekosystémové služby poskytované veřejnosti. Intervence reaguje podporou vedoucí
k usměrňování návštěvnosti území, zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, údržbě lesního prostředí aj.
Veškeré aspekty zatížení rekreací se ve finále projevují na zvýšených nákladech nebo ztrátách vlastníka
lesa. Lesní prostředí, jako veřejný statek, poskytuje společnosti bezplatně celou řadu pozitivních
externalit. Pokud vlastník lesa přidá k této základní přirozené nabídce nějakou přidanou hodnotu,
která učiní její konzumaci dostupnější, atraktivnější či intenzívnější, může to být pro něj a celý sektor
důležitým zdrojem dalších příjmů.
CO BUDE PODPOROVÁNO
Posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty
do šíře 2 metrů, značení významných přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness
prvků
Opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť,
přístřešků, informačních tabulí, závor
Opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků
Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně
Nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL.
Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.
ROZSAH PODPORY
100 % způsobilých výdajů
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44.73 - Přeměna porostů náhradních dřevin
POPIS INTERVENCE
Intervence řeší přetrvávající nedořešené důsledky imisního zatížení 70. a 80. let minulého století..
Zameškané přeměny mají za následek současné urychlené chřadnutí náhradních porostů spojené
s jejich rozpadem a následnou stanovištní destabilizací ekosystémů lesa. Náklady na komplexní
přeměny porostů náhradních dřevin (PND) jsou pro vlastníky příliš vysoké a pokud vlastníci nezískají
podporu, často řeší jen prostou povinnost zalesnění vyplývající ze zákona. Vzhledem k rozsahu,
finanční náročnosti a potřebě zajistit celospolečensky významné neproduktivní funkce lesů je vhodné
zajistit rekonstrukci porostů náhradních dřevin pomocí veřejných zdrojů, na což tato intervence
reaguje.
CO BUDE PODPOROVÁNO
Snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem
obnovy
Příprava ploch před zalesněním – mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování
valů, umělou obnovu sadbou, kde počet sazenic na hektar je maximálně 1,0 násobek podle
zvláštního právního předpisu
Hnojení lesních dřevin při výsadbě
Ochrana založeného porostu (mechanická i chemická)
Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin na obnovních prvcích
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení s právní subjektivitou
a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.
ROZSAH PODPORY
100% způsobilých výdajů
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Kontinuální příjem žádostí od jara 2023
54.78 - Podpora poradenství
POPIS INTERVENCE
Intervence bude podporovat dosahování všech cílů v rámci SZP. Bude zajišťovat šíření znalostí
a dovedností, které pro vysoký stupeň komplexity vyžaduje osobní přístup. Bude vyvíjet řešení, která
jsou specifická dle situace klienta, a která chybějí pro efektivní dosažení cílů SZP. Intervence bude
zajišťovat podporu individuálního poskytování poradenství s různou mírou složitosti (od rady
v případě investic do strojů až po strategické plány podniku, řešení konfliktů a facilitace vzniku asociací
zemědělců). Intervence se tedy zaměří také na podporu poradců v žádoucích oblastech s podporou
cíleného výcviku v chybějících tématech. Zvýšená pozornost bude věnována ochraně životního
prostředí rozšířením odpovídajících témat, na která bude poradenství zaměřeno. Kvalita poskytování
znalostí a poskytovaných poradenských služeb bude zajišťována systémem certifikace poskytovatelů
poradenství a akreditace poradců. Vyšší počet poradců bude dosažen změnou institucionálního
nastavení poradenského systému. Bude toho dosaženo např. zapojením zástupců zemědělců a dalších
poradenských subjektů do AKIS(2) v poradenství pomocí certifikace a pravidel účasti na podporách
(tj. např. minimálním počtem akreditovaných poradců v projektu).
CO BUDE PODPOROVÁNO
1. Individuální poradenství: náklady spojené s poskytnutím individuální poradenské služby
(osobně) zemědělcům, chovatelům včel a potravinářům. Individuální poradenství zahrnuje
nejběžnější typy poradenských služeb v živočišné/rostlinné výrobě, ochraně životního
prostředí, v oblasti zmírňování změn klimatu, retence vody v krajině, agrolesnictví, welfare
zvířat atd.
2. Individuální poradenství – faremní plány: náklady spojené s poskytnutím individuálního
poradenství, které vyústí v dokument představující faremní plán, navrhující využití
argoenvironmentální intervence v chráněných oblastech, odsouhlasené orgánem ochrany
přírody
3. Specializované poradenství: náklady na projekt, na základě kterého se zajistí inovační servis
pro zřízení a implementaci operačních skupin EIP nebo spolupráce obdobných skupin
zemědělců a dalších aktérů na venkově
4. Zřízení poradenské služby: náklady na projekt, jehož cílem je vytvoření nového systému
poradenství, včetně podpůrných dokumentů a výcviku poradců v nové službě (např. manuál,
nebo výcvikový materiál), které umožní efektivně poskytovat novou poradenskou službu
5. Zvyšování kompetencí poradců v zemědělství, potravinářství a lesnictví: náklady spojené
s cíleným zvyšováním kompetencí pomocí specifických metod (např. výměna zkušeností
na facilitovaném workshopu/na farmě, stáže, výcvik ve facilitaci, fokusové skupiny)

2

Systém přenosu znalostí a inovací v zemědělství (AKIS – Agriculture knowledge and Innovation System) zahrnuje
organizace, které v přenosu znalostí působí, včetně jejich vazeb, toků informací a řízení celého systému. AKIS se netýká
jenom intervencí spojených se vzděláváním, poradenstvím a operačními skupinami EIP, ale sehrává také klíčovou roli pro
efektivní plnění všech intervencí napříč všemi specifickými cíli.
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6. E-learning: náklady na projekt, jehož cílem je vytvoření nového online e-learningového
kurzu v programu LMS, který umožňuje řízené vzdělávání a zvyšování kompetencí za pomoci
elektronické podpory
ROZSAH PODPORY
1. Individuální poradenství: podpora bude představovat 80 % způsobilých výdajů a je omezena
horní hranicí na jednu službu – 50 000 Kč (cca 2 000 EUR)
2. Individuální poradenství – faremní plány: podpora bude představovat 100 % způsobilých
výdajů a je omezena horní hranicí na jednu službu – 80 000 Kč (cca 3 000 EUR)
3. Specializované poradenství: podpora bude poskytována ve výši 100 % způsobilých výdajů
a je omezena horní hranicí ve výši 70 000 Kč (cca 3 000 EUR)
4. Zřízení poradenské služby: podpora bude poskytována ve výši 100 % způsobilých výdajů
a je omezena horní hranicí na jeden projekt 200 000 EUR
5. Zvyšování kompetencí poradců v zemědělství, potravinářství a lesnictví: podpora bude
poskytována ve výši 100 % způsobilých výdajů a je omezena horní hranicí na jeden projekt
150 000 Kč (cca 6 000 EUR)
6. E-learning: podpora bude poskytována ve výši 100 % způsobilých výdajů a je omezena horní
hranicí na jeden projekt 300 000 Kč (cca 12 000 EUR)
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
Aktivity 1. a 2. Certifikované subjekty poskytující poradenství
Aktivita 3. Subjekty poskytující poradenské a vzdělávací služby
Aktivita 4. Certifikované a/nebo akreditované subjekty poskytující poradenství a/nebo
vzdělávání a výzkumné organizace
Aktivita 5. a 6. Certifikované a/nebo akreditované subjekty poskytující poradenství a/nebo
vzdělávání a výzkumné organizace
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Kontinuální příjem žádostí od podzimu 2023
46.73 - Pozemkové úpravy
POPIS INTERVENCE
Pozemkové úpravy jsou jedním z důležitých nástrojů ochrany půdy v ČR. Zvýšená potřeba adaptace
na klimatickou změnu a s ní související četnější výskyt povodní z přívalových srážek, období sucha
a výrazných projevů degradace půdy se odráží především v potřebě navyšování počtu prováděných
pozemkových úprav. Stejně tak se v této potřebě odráží podpora rozvoje venkovského prostoru.
Intervence reaguje na slabou stránku v podobě značné výměry půd ohrožených vodní erozí (odnos
a ztráta zeminy), a s tím související také negativní vliv erozních sedimentů na kvalitu vody
a na vodohospodářskou funkci nádrží a koryt vodních toků. V oblasti vodního režimu byla
zaznamenána nízká retence vody v krajině, chybějící retardační prvky, vysoká eroze půdy s následným
zanášením vodních toků a nádrží sedimenty, nevhodná obnova technických úprav koryt bez
zohlednění diferencovaného přístupu, vliv erozních sedimentů na kvalitu vody a na vodohospodářskou
funkci nádrží a koryt vodních toků. Pozemkové úpravy realizací plánů společných zařízení přispějí
k potřebě ochrany zemědělské půdy před erozí nebo povodněmi, ke zvýšení zadržení vody v krajině,
ke zlepšení jakosti podzemní a povrchové vody a ke zvýšení ekologické stability krajiny.
CO BUDE PODPOROVÁNO
Protierozní a protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu (např. příkopy, průlehy,
meze, travnaté pásy a jiné retardační prvky, realizace mokřadů, tůní, revitalizace vodních toků
a akumulačních vodních nádrží)
Opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny (např. biocentra, biokoridory, interakční prvky
a další výsadby zeleně mimo les a v zemědělské krajině)
Vodohospodářská opatření k zvýšení retenční schopnosti krajiny a opatření pro omezení
dopadu zemědělského sucha
Zpřístupnění pozemků výstavbou polních cest, ovšem výhradně v případě, že je nezbytné pro
realizaci výše uvedených opatření
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
Krajské pobočky Státního
pozemkového úřadu
ROZSAH PODPORY
100 % způsobilých výdajů
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Kontinuální příjem žádostí od roku 2024
52.77 – LEADER
(od jara 2023 příjem Programových rámců SP SZP)
POPIS INTERVENCE
Cílem intervence je podnítit aktivitu na venkově a zlepšit kvalitu života. V rámci strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou podporovány projekty připravené a realizované
konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, budou vybrané příslušnou místní akční skupinou
(MAS) a zároveň budou v souladu se Strategickým plánem SZP.
CO BUDE PODPOROVÁNO
Investiční a neinvestiční výdaje dle typu projektu a jeho zaměření, např. investice do staveb,
technologií, infrastruktury
Aktivity realizované prostřednictvím MAS budou zaměřeny na zemědělské podnikání
a zemědělskou infrastrukturu, zpracování produktů a jejich uvádění na trh, podnikání
v lesnictví a lesnické aktivity, nezemědělské podnikání, občanskou vybavenost; spolupráce
MAS
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
MAS, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře ze strategického plánu SZP, koneční žadatelé.
ROZSAH PODPORY
Dle typu projektu až do výše 100 % způsobilých výdajů
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55.78 - Podpora vzdělávání
POPIS INTERVENCE
Intervence je zacílena na přenos znalostípro naplnění klíčových cílů SZP a potřeb zemědělců,
potravinářů a lesníků a dalších aktérů venkova.
CO BUDE PODPOROVÁNO
1. Vzdělávací akce (akce by měly naplňovat hlubší a detailnější pohled na danou problematiku
a vyhnout se obecným informacím), včetně on-line formy, výměny pracovníků a exkurzí
2. Informační akce (akce by měly zejména zajišťovat přenos těch nejaktuálnějších informací,
informacích o inovacích či digitálních technologií), včetně on-line formy
Účastníky mohou být zemědělci, lesníci, potravináři a další aktéři venkova.
Témata akcí musí svým obsahem odpovídat alespoň jednomu z 9 specifických cílů SP SZP.
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
Subjekty poskytující vzdělávání akreditované Ministerstvem zemědělství
ROZSAH PODPORY
Míra podpory je 100 % způsobilých výdajů
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Aktivity Celostátní sítě pro venkov přispívají k informační
kampani o nastavení SP SZP
V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov (CSV, Síť) budou připraveny pro potenciální
žadatele informační akce a materiály, které zájemcům poskytnou detailní informace
o aktuálně vyhlašovaných intervencích SP SZP.
Bližší informace o termínech a místech konání akcí v jednotlivých regionech budou
zveřejňovány na:
webu Ministerstva zemědělství:

www.eagri.cz/venkov

webu Státního zemědělského intervenčního fondu:

www.szif.cz

na FB Sítě:

www.facebook.com/Celostatnisitprovenkov
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Aktuální informace ke Strategickému plánu Společné zemědělské politiky jsou
zveřejňovány na webu Ministerstva zemědělství: www.eagri.cz/spszp.

Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou konečnou podobou nastavení intervencí.
Strategický plán Společné zemědělské politiky bude v průběhu října 2022 předložen Evropské
komisi ke konečnému schválení.
Fotografie – archiv CSV, MZe
(užité fotografie jsou pouze ilustrační, nezobrazují přesné prvky, které budou předmětem příslušných intervencí)

Dokument neprošel jazykovou korekturou.

24

