
 

P�edpokládané dotované oblasti pro období 2007-2013  
- Zem�d�lství a potraviná�ství  
 
Na co lze žádat ? Žadatel Výše dotace Pozn. 
Zem�d�lská prvovýroba – rostlinná a živo�išná  
Chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, dr�beže a v�el  
- výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a 

chovatelských za�ízení 
- výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné 

produkty živo�išné výroby 
- výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro objemná 

krmiva 
 Chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, dr�beže   
- investice do techniky a technologií pro živo�išnou výrobu 
Rostlinná výroba  
- výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor  
- výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur 
- výstavba a rekonstrukce nezbytných manipula�ních ploch 
- technika a technologie pro rostlinnou výrobu, v�etn� po�ízení 

a obnovy závlahových za�ízení  
- stavební a technologické investice do zpracování a využití 

zám�rn� p�stované i zbytkové a odpadní biomasy pro 
energetické a materiálové ú�ely, v�etn� nezbytných 
manipula�ních ploch 

- technika a technologie pro tvorbu a údržbu krajiny 
- investice spojené s vývojem a aplikací nových zem�d�lských 

produkt�, postup� a technologií v rostlinné a živo�išné výrob� 
(výdaje jsou hrazeny podnikateli, kte�í aplikují výsledky 
výzkumu a vývoje) 

Zem�d�lský podnikatel  
 
Podnikatelský subjekt, který je 
z v�tšiny vlastn�n zem�díl. 
prvovýrobci 
 
Mladý zem�d�lec (do 40 let) 

Až cca 30 mil. K�  
Max. 60 % 
náklad� projektu 
( v p�ípad� 
mladých 
zem�d�lc� ve 
znevýhodn�ných 
oblastech �i 
oblastech 
NATURA 2000),  
Max. 40 - 50 % 
náklad� projektu 
(ostatní 
zem�d�lci) 
 

 
 

Potraviná�ství a výroba krmiv    
- zpracovatelské technologie, stroje a za�ízení – jejich 

modernizace a rekonstrukce 
- balící za�ízení 
- za�ízení na skladování surovin a výrobk� 
- tepelné spot�ebi�e ovliv�ující kvalitu výroby 
- kontrolní a m��ící p�ístroje pro jakost výroby 
- záznamové a vyhodnocovací p�ístroje pro HACCP  
- investice spojené s vývojem a aplikací nových zem�d�lských a 

potraviná�ských produkt�, postup� a technologií 
v zem�d�lsko.potraviná�ské výrob� (náklady hradí podnikatelé 
aplikující výsledky výzkumu a vývoje) 

- investice ke zlepšování a monitorování kvality krmiv 
- zavád�ní technologií souvisejících s dohledatelností 

vyrobených krmiv 
- zavád�ní technologií šetrných k životnímu prost�edí 

 

Potraviná�ský subjekt podnikající dle 
zákona �.110/1997 Sb., jehož podíl 
tržeb z vlastní výroby potravin je vyšší 
než 50 %   Mimo subjekty 
zpracovávající produkty rybolovu 
Registrovaný výrobce krmiv podle 
zákona 91/1996 Sb., jehož podíl tržby 
za prodej krmiv ku tržbám za prodej 
vlastních výrobk� je vyšší než 50 % 

Až 10 mil. K� 
Max. 40 % 
náklad� projektu 
 
 
 
 

 

Lesnictví   
Zvyšování hospodá�ské hodnoty lesa  
- úprava chemismu p�d, hnojení, hnojení p�i obnov� lesa, 

obnova lesních porost�, zajišt�ní lesních porost�, zavád�ní 
hospodá�sky vhodn�jší d�evinné skladby v souladu 
s legislativou, ochrana lesních porost�. 

Lesnická technika  
- po�ízení stroj� a za�ízení pro budování a údržbu lesních cest, 

stezek a chodník�, meliorací, hrazení byst�in, reten�ních 
nádrží, za�ízení pro turistiku a stroj� a za�ízení sloužících pro 
obnovu a výchovu lesních porost� a prvotní zpracování d�íví 
ekologickými technologiemi.  

- náklady spojené s vývojem a aplikací nových stroj� a za�ízení 
pro výše uvedené �innosti. 

- vytvá�ení a udržení malých provoz�, zvýšení podílu 
zpracování d�evní suroviny   

Technické vybavení provozoven 
- po�ízení a modernizace technologií (v�etn� nehmotných 

investic), které umožní zpracování a využití z�statkové 
biomasy pro energetické a jiné ú�ely 

- vybudování  a modernizace malokapacitních venkovských 
provoz�, které budou produkovat výrobky s v�tším podílem 
p�idané hodnoty (v�etn� nehmotných investic) 

- náklady spojené s vývojem a aplikací nových lesnických 

FO nebo PO, obec nebo jejich 
sdružení hospoda�ící v lesích, které 
jsou ve vlastnictví soukromých osob 
nebo jejich sdružení, nebo jsou ve 
vlastnictví obcí nebo jejich sdružení . 
V p�ípad� lesnické techniky také 
v�etn� subjekt� poskytujících služby 
v lesnických �innostech.  
V p�ípad� podpory technického 
vybavení provozoven je p�íjemcem 
podpory FO nebo PO, podnikající 
v lesnictví nebo souvisejícím odv�tví, 
které mají mén� než 10 zam�stnanc� a 
jejichž ro�ní obrat je nižší než 2 mil 
EUR. V p�ípad� investic do vývoje 
nových technologií jsou p�íjemci 
podpory FO nebo PO podnikající 
v lesnictví, obec nebo jejich sdružení 
hospoda�ících v lesích, které jsou ve 
vlastnictví soukr. osob nebo obcí. 
 
 
 

Až cca 20 mil. K� 
Max. 50 % 
náklad� projektu 
(60 % v rámci 
NATURA 2000) 
 
 
Až cca 15 mil. K�  
60 % náklad� 
projektu malé 
podniky, 40 – 50 
% st�ední podniky 
 
 
Až cca 10 mil. K�  
Max. 60 % 
náklad� projektu 
malé podniky, 40 
– 50 % st�ední 
podniky 
 
 
 

 



 
produkt�, postup� a technologií v malokapacitních 
venkovských provozech lesnické výroby a po�ízení 
technologií, které umožní zpracování a využití z�statkové 
biomasy pro energetické a jiné ú�ely.  

 
Lesnická infrastruktura  
- výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních 

cest nad 2 m ší�e, v�etn� souvisejících objekt� 
- výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy 

za�ízení upravující vodní režim v lesích, v�etn� souvisejících 
objekt�  

- výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy 
ostatních infrastrukturních objekt� a za�ízení sloužících 
lesnímu hospodá�ství 

 
 
 
 
 
FO nebo PO, obec nebo jejich 
sdružení, hospoda�ících v lesích, které 
jsou ve vlastnictví soukr. osob nebo 
obcí. 

 
 
 
 
Až 20 mil. K� 
100 % náklad� 
projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rybá�ství a akvakultura  - zpracování ryb 
Zpracování ryb a marketing výrobk� z ryb (výstavba nebo 
rekonstrukce zpracovatelských za�ízení) 
- stavební výdaje (kompletní v�etn� související infrastruktury) 
- technologické výdaje (stroje, za�ízení, vybavení) 

 
 

PO a FO - Producentské organizace a 
subjekty vyráb�jící produkty z ryb, 
mikropodniky  

Až cca 6,5  mil.K�  
Max. 50 % 
náklad� projektu 
 

 
 

Rybá�ství a akvakultura  - chov vodních živo�ich� (akvakultura) 
Výstavba nové jednotky a/nebo rozší�ení  a modernizace 
stávajících jednotek akvakultury 
- nákup a rekonstrukce movitosti a nemovitosti v�etn� 

veškerých souvisejících výdaj� na vybavení ,  �ešení odpad� 
apod.. 

PO a FO jejíž p�íjmy pocházejí z 
akvakultury 

Až cca 16 mil K�. 
Max. 50 % 
náklad� projektu 

 

P�idávání hodnoty zem�d�lským a potraviná�ským produkt�m 
- stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení 

zpracování zem�d�lských a potraviná�ských produkt�, v�etn� 
nezbytných manipula�ních ploch 

- investice ke zlepšení a monitorování kvality zem�d�lských a 
potraviná�ských produkt� 

- investice spojené s vývojem aplikací nových zem�d�lských a 
potraviná�ských produkt�, postup� a technologií 
v zem�d�lsko-potraviná�ské výrob� (náklady jsou hrazeny 
výrobci, kte�í aplikují výsledky výzkumu ve spolupráci 
s dalšími subjekty podílejícími se na výzkumu) 

- nákup za�ízení p�ímo souvisejících s finální úpravou, balením 
a zna�ením výrobk� ve vztahu ke zvyšování kvality v�etn� 
technologií souvisejících s dohledatelností produkt� 

Výrobce potravin nebo surovin 
ur�ených pro lidskou spot�ebu dle 
zákona �. 110/1997 Sb. A výrobce 
krmiv spl�ující definici malého nebo 
st�edního podniku, pop�. má mén� než 
750 zam�stnanc� nebo obrat do 
200mil. Eur. 
 

Až 30 mil. K�. 
Max. 50% náklad� 
projektu 
Max. 25 % 
náklad� projektu u 
podnik�, na n�ž se 
nevztahuje 
definice malého a 
st�. podniku 

 

Pozemkové úpravy 
Realizace plán� spole�ných za�ízení na základ� schváleného 
návrhu pozemkových úprav 
- realizace opat�ení ke zp�ístupn�ní pozemk� 
- realizace protierozních opat�ení pro ochranu p�dního fondu 
- realizace vodohospodá�ských opat�ení sloužící k neškodnému 

odvedení povrchových vod a ochran� území p�ed záplavami 
- realizace opat�ení k ochran� a tvorb� životního prost�edí 

s zvýšení ekologické stability krajiny 
Geodetické projekty 
- zam��ení území a všech polohopisných prvk� a další 

geodetické práce provád�né za ú�elem zpracování návrhu 
pozemkových úprav 

- vyty�ení nov� navržených pozemk� na základ� schváleného 
návrhu pozemkových úprav 

- vym��ování pozemk� na základ� § 21 zákona �. 229/1991 Sb. 
o úprav� vlastnických vztah� k p�d� a jinému zem�d�lskému 
majetku 

Pozemkové ú�ady Až 50 mil. K� 
100%p�ijatelných 
výdaj� 

 

Seskupení producent� 
- p�izp�sobení produkce �len� seskupení požadavk�m trhu 
- spole�né uvád�ní zboží na trh, v�etn� jeho p�ípravy k prodeji, 

centralizace prodeje a dodávky odb�ratel�m 
- stanovení spole�ných pravidel pro informace o produkci 

PO za�azená SZIF do opat�ení do 
konce roku 2013. Ne seskupení 
producent�, kte�í mají spole�ný odbyt 
vybraných výrobk� upraven 
speciálními na�ízeními Rady ES nebo 
podléhají regulaci. 

Až 5% z ro�ní 
produkce uvedené 
na trh, pokud 
nep�esahuje 1 mil. 
EUR, 
Až 2,5% z ro�ní 
produkce uvedené 
na trh, pokud 
p�esahuje 1 mil. 
EUR, max.100 tis. 
EUR 
 
 

 



 
Odborné vzd�lání a informa�ní �innost 
Zabezpe�ení a provád�ní vzd�lávacích a informa�ních aktivit 
v�etn� konzultací a praxe na 
- zabezpe�ení výukových prostor a za�ízení 
- technické zabezpe�ení v�etn� náklad� na pronájem techniky a 

dodávku technických služeb 
- p�ípravu a poskytnutí výukových a informa�ních materiál� 
- nákup kancelá�ských pot�eb v nezbytné mí�e 
- vlastní organizaci vzd�lávacích a informa�ních akcí – mzdové 

a režijní náklady organizátor� 
- výdaje na �innost odborných lektor� (p�ednášejících) 
- náklady spojené se zajišt�ním p�eklad� a tlumo�ení 
- náklady na propagaci vzd�lávacích a informa�ních aktivit 

FO nebo PO se vzd�láváním 
v p�edm�tu �innosti 

Až 1mil. K� 
Až 100 % 
p�ijatelných 
náklad� projektu 

 

Zahájení �innosti mladých zem�d�lc� 
Chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, dr�beže a v�el  
- výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a 

chovatelských za�ízení 
- výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné 

produkty živo�išné výroby 
- výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro objemná 

krmiva 
 Chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, dr�beže   
- investice do techniky a technologií pro živo�išnou výrobu 
Rostlinná výroba  
- výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor  
- výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur 
- výstavba a rekonstrukce nezbytných manipula�ních ploch 
- technika a technologie pro rostlinnou výrobu, v�etn� po�ízení 

a obnovy závlahových za�ízení  
- stavební a technologické investice do zpracování a využití 

zám�rn� p�stované i zbytkové a odpadní biomasy pro 
energetické a materiálové ú�ely, v�etn� nezbytných 
manipula�ních ploch 

- technika pro tvorbu a údržbu krajiny 
- nákup p�dy 

Zem�d�lský podnikatel, který 
nedosáhl 40 let a zahajuje 
zem�d�lskou �innost poprvé. Pokud 
zahajuje zem�d�lskou �innost jako 
PO, musí  tento podnik �ídit a podílet 
se min. 50% na zákl. jm�ní  

Podpora bude 
poskytnuta ve 2 
splátkách, a to po 
schválení žádosti a 
po posouzení 
realizace 
podnikatelského 
zám�ru do 
maximální výše 40 
tis. EUR za období 
2007 - 2013 

 

Spolupráce p�i vývoji nových potraviná�ských produkt�, postup� a technologií 
- náklady na spolupráci p�i vývoji nových produkt�, postup� a 

technologií týkajících se p�ípravných operací, v�. Designu, 
vývoje produktu, postupu nebo technologie a zkoušek a 
hmotných a/nebo nehmotných investic souvisejících s touto 
spoluprácí a to p�ed využitím nov� vyvinutých produkt�, 
postup� a technologií k obchodním ú�el�m 

Výrobce potravin nebo surovin 
ur�ených pro lidskou spot�ebu dle 
zákona �. 110/1997 Sb. 
Výrobce krmiv (malý nebo st�. 
podnik, pop�. má mén� než 750 
zam�stnanc�) dle zákona �.91/1996 
Sb. 

Min. 200 tis. K�,  
Max. 50% 
p�ijatelných 
náklad� projektu 

 

P�ed�asný ukon�ení zem�d�lské �innosti 
- FO, tj.podpora postupiteli zem�d�lského podniku staršího 55 

let 
Postupitel – pouze FO, zem�d�lský 
podnikatel (zákon �. 85/2004 Sb.), 
starší 55let, ukon�í veškeré podnikání 
v zem�d�lství. Min. historie 10let 
podnikatel v zem�d�lské výrob�, min. 
3 roky vlastním jménem 
v p�evád�ném podniku 
Nabyvatel - PO nebo FO, zem�d�lský 
podnikatel do 40let (do 50 let, pokud 
podnik p�ebírá za ú�elem rozší�ení 
svého), zavazuje se nejmén� po dobu 
5let podnikat v zem�d�lství 

Paušál 75 tis.K� + 
4700 K�/ha,max. 
po�et je 30ha. 
Vypláceno ro�n� 
max. po 15let. 
Pokud stát vyplácí 
žadateli d�chod, 
�ástka bude o n�j 
zkrácena. Podpora 
neposkytována 
žadateli nad 70let. 

 

Využívání poradenských služeb 
- p�ísp�vek na nákup poradenských a konzulta�ních služeb, 

které odpovídají ú�elu podpory 
FO – zem�d�lský podnikatel, PO 
podnikající v zem�d�lství. FO nebo 
PO hospoda�ící v lesích, které jsou ve 
vlastnictví soukromých osob nebo 
jejich sdružení, nebo ve vlastnictví 
obcí nebo jejich sdružení 

Max. 80% 
p�ijatelných 
náklad� 
Výdaje, na které 
m�že být 
poskytnuta 
podpora jsou 
stanoveny do 1500 
EUR. 

 

Platba za p�írodní znevýhodn�ní v horských oblastech a jiných znevýhodn�ných oblastech (LFA) 
- podpora zem�d�lc� hospoda�ících v horských oblastech, 

ostatních mén� p�íznivých oblastech a oblastech se 
specifickými omezeními 

FO nebo PO provozující zem. �innost 
na vlastní odpov�dnost. Hospoda�í 
min. na 1ha zem�d�lské p�dy 
s kulturou travní porost. Musí s ní 
vstoupit do opat�ení. Zaváže se 
provozovat zem. �innost min. na 5let 

Až 4680 K�/ha 
v horských 
oblastech, 
až 3490 K�/ha 
v ostatních 
oblastech, 

 



 
nejmén� v rozsahu min. vým�ry 
v LFA pro vstup do opat�ení.  

až 3420 K�/ha 
v oblastech se 
specifickými 
omezeními.  

Podpora zem�d�lc� hospoda�ících v oblastech NATURA 2000 
- podpora formou vyrovnávacího p�ísp�vku  zem�d�lc�m, kte�í 

hospoda�í v oblastech vymezených jako NATURA 2000 a 
sou�asn� se nacházejících v 1. zónách NP a CHKO a 
nemohou tak používat hnojiva. 

FO nebo PO, hospoda�í min. na 1ha 
zem. p�dy s kulturou travní porost. 
Zaváže se provozovat zem. �innost 
min. na 5let nejmén� v rozsahu min. 
vým�ry pro vstup do opat�ení. 

 
3355 K�/ha 

 

Podpora ekologických zem�d�lc� 
- náhrada za ekonomické ztráty vzniklé ekologickým systémem 

hospoda�ení 
- podpora na travní porosty, pokud intenzita ekologického 

chovu býložravc� je 0,2-1,5 VDJ/ha  
- podpora na trvalou kulturu – sad, pokud bude provád�t 

odpovídající �ez k prosv�tlení korun 

FO nebo PO provozující zem. �innost, 
obhospoda�uje min.: 
1 ha zem. p�dy vedené LZIP, nebo 
0,5 ha p�dy vedené LZIP,jde-li o p�st 
zeleniny nebo speciálních bylin, nebo 
0,25 ha vinic, ovocných sad� nebo 
chmelnic vedených v LZIP 

Orná p�da: 4620 
K�/ha 
Travní porosty: 
2650 K�/ha 
Trvalé kultury: 
25285 K�/ha 
Zelenina a 
speciální byliny na 
orné p�d�: 16790 
K�/ha 

 

Integrovaná produkce 
Náhrada za ekonomické ztráty vzniklé integrovaným systémem 
hospoda�ení u produkce: 
- ovoce 
- vinné révy 
- zeleniny 

Zem�d�lský podnikatel, vylou�eno 
soub�žné p�stování ovoce (resp. vinné 
révy, resp. zeleniny) v systému 
konven�ním a integrovaném. 

Ovoce: 
12955 K�/ha 
Vinná réva: 
15110 K�/ha 
Zelenina: 
13110 K�/ha 
 

 

Ošet�ování travních porost� 
Ztráta p�íjmu ze snížené produkce na travním porostu ur�ené 
pro produkci krmiv u luk: 
- Louky – základní management 
- Hnojené mezofilní a vlhkomilné louky 
- Nehnojené mezofilní a vlhkomilné louky 
- Mezofilní a vlhkomilné louky s nepose�enými pásy 
- Hnojené horské a suchomilné louky 
- Nehnojené horské a suchomilné louky 
- Horské a suchomilné louky s nepose�enými pásy 
- Trvale podmá�ené a rašelinné louky 
- Pta�í lokality na TP – hnízdišt� bah�ák� 
- Pta�í lokality na TP – hnízdišt� Ch�ástla polního 

Ztráta p�íjm� ze sníženého zatížení pastviny hospodá�skými 
zví�aty u pastvin: 
- Pastviny – základní management 
- Druhov� bohaté pastviny 
- Suché stepní trávníky a v�esovišt� 

FO nebo PO provozující zem. �innost, 
splní mj. toto kriterium: 
…hnojí max. 60 kg N �.ž/ha 
…hnojí max. 60 kg N �.ž/ha 
…nehnojí 
…nehnojí 
…hnojí max. 60 kg N �.ž/ha 
…nehnojí 
…nehnojí 
…nehnojí 
…nehnojí 
…nehnojí 
…nehnojí 
 
…hnojí max. 80 kg N �.ž/ha 
…nehnojí 
…nehnojí 
 

2230 K�/ha 
2980 K�/ha 
3450 K�/ha 
4005 K�/ha 
3575 K�/ha 
3880 K�/ha 
4480 K�/ha 
12430 K�/ha 
6000 K�/ha 
5460 K�/ha 
 
 
3325 K�/ha 
5035 K�/ha 
9160 K�/ha 

 

Pé�e o krajinu 
Ztráta p�íjmu z produkce na orné p�d� u management� 
zatrav�ování orné p�dy: 
- Zatrav�ování orné p�dy 
- Zatrav�ování orné p�dy kolem vodního toku 
- Zatrav�ování orné p�dy regionální sm�sí 
- Zatrav�ování orné p�dy regionální sm�sí podél vodního toku 

Dodate�ný náklad na p�stování meziplodin 
 
Ztráta p�íjm� daná ztrátou produkce z plodin na orné p�d� 
ur�ené pro biopásy 

FO nebo PO provozující zem. �innost  
 
 

8050 K�/ha 
8770 K�/ha 
10410 K�/ha 
11130 K�/ha 
3100 K�/ha 
 
11930 K�/ha 

 

Zales�ování zem�d�lské p�dy 
První založení lesního porostu na zem�d�lské p�d� 
- jehli�naté 
- listnaté 

Pé�e o založený lesní porost po dobu 5 let od jeho založení, 
po�ínaje rokem zalesn�ní 
 
Náhrada za ukon�ení zem�d�lské �innosti na zalesn�ném 
zem�d�lském pozemku po dobu 15 let od založení lesního 
porostu, po�ínaje rokem zalesn�ní za p�edpokladu, že 
zales�ovaný zem�d�lský pozemek byl p�ed rozhodnutím 
odpov�dného orgánu o p�evedení zem�d�lské p�dy do pozemk� 
ur�ených k pln�ní funkcí lesa zem�d�lsky obhospoda�ován 
- Orná p�da – podnikatel v zem�d�lství 

Vlastník nebo nájemce zem�d�lské 
p�dy, sdružení s právní subjektivitou 
vlastník� nebo nájemc� zem�d�lské 
p�dy 

Max. 70% 
p�ijatelných 
výdaj�, resp. max. 
80% v LFA, 
oblastech 
NATURA 2000 a 
oblastech 
souvisejících 
s provád�ním 
sm�rnice 
2000/60/ES. 
Údaje v K�/ha: 
58200,resp.66500 

 



 
- Orná p�da – nepodnikatel v zem�d�lství 
- Ostatní z.p. 

77150,resp.88200 
13000 K�/ha/rok 
8750 K�/ha/rok 
4425 K�/ha/rok 
4425 K�/ha/rok 

Založení porost� rychle rostoucích d�evin pro energetické využití 
Náklady na založení porostu 
- Produk�ní porost RRD 
- Reproduk�ní porost RRD 

Vlastník nebo nájemce zem�d�lské 
p�dy, sdružení s právní subjektivitou 
vlastník� nebo nájemc� zem�d�lské 
p�dy 

Viz p�edchozí; 
76000, resp.87000 
86000, resp.98500 
 

 

Lesní porosty na území NATURY 2000 
Zachování hosp. souboru lesního porostu z p�edchozího 
produk�ního cyklu: 
- Kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodá�ského využití 

les� 

Soukromý vlastník lesního pozemku, 
sdružení vlastník� lesních pozemk� 
s právní subjektivitou 

1800 K�/ha/rok  

Lesní porosty v �R 
Zlepšování druhové skladby lesních porost� 
- Kompenzace újmy vzniklé se snížením hosp. využití les� 

 

Subjekty (FO a PO v�. obcí ) 
hospoda�ící v lesích soukromých osob 
nebo jejich sdružení nebo obcí a jejich 
sdružení 

Až  2900 
K�/ha/rok po 20let 

 

Obnova lesnického potenciálu a podpora spole�enských funkcí les� 
 
- Obnova lesnického potenciálu a zavád�ní preventivních 

opat�ení 
- Neproduktivní investice v lesích 

Vlastník nebo nájemce pozemku 
ur�eného k pln�ní funkcí lesa, 
sdružení s právní subjektivitou 
vlastník� nebo nájemc� pozemk� 
ur�ených k pln�ní funkcí lesa 

100% p�ijatelných 
výdaj� 

 

Diverzifikace hospodá�ství venkova 
Diverzifikace �inností nezem�d�lské povahy 
- Nová výstavba, stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, 

statické zabezpe�ení) budov,ploch za ú�elem diverzifikace 
zem�d�lských aktivit 

- Nákup budov, stroj�, technologie, za�ízení provozoven a 
dílen, PC a softwaru 

- Výstavba decentralizovaných za�ízení pro využití 
obnovitelných zdroj� paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) 
– pro vytáp�ní nebo výrobu el. energie; kotelny, rozvody tepla 
�i energie, bioplynové stanice (homogeniza�ní jímka, reaktor, 
zásobník bioplynu, usklad�ovací nádrž, kogenera�ní jednotka, 
tepelný vým�ník atd.) 

- Projektová a technická dokumentace, která je sou�ástí po�ízení 
investice 

Podpora zakládání podnik� a jejich rozvoje 
- Nová výstavba, stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, 

statické zabezpe�ení) budov,ploch 
- Nákup budov, stroj�, technologie, za�ízení provozoven a 

dílen, PC a softwaru 
- Výstavba decentralizovaných za�ízení pro využití 

obnovitelných zdroj� paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) 
– pro vytáp�ní nebo výrobu el. energie; kotelny, rozvody tepla 
�i energie, bioplynové stanice (homogeniza�ní jímka, reaktor, 
zásobník bioplynu, usklad�ovací nádrž, kogenera�ní jednotka, 
tepelný vým�ník atd.) 

- Marketingové studie 
Podpora cestovního ruchu 
- Nová výstavba, stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, 

statické zabezpe�ení) malokapacitních ubytovacích za�ízení, 
v�etn� stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické 
infrastruktury 

- Budování koupališ� a plováren, rekrea�ních za�ízení v�. 
odpovídajícího zázemí 

- Nákup budov, stroj�, technologie, za�ízení provozoven a 
dílen, PC a softwaru 

- Marketingové studie 
- Výstavba za�ízení služeb p�ší turistiky, cykloturistiky, 

vodáctví a lyžování 
- Budování a zna�ení p�ších tras, odpo�inkových míst, 

hipostezek, mimo území les� 
- Nákup a výsadba doprovodné zelen� 

 
 
 
 

FO – �lenové zem�d�lského podniku 
– zem�d�lští podnikatelé, jejich 
rodinní p�íslušníci nebo subjekt který 
spl�uje podmínky kategorie 
mikropodniku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FO a PO ( i bez historie, v�. OSV� a 
sdružení), které spl�ují podmínky 
mikropodniku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podnikatelské subjekty - FO a PO 
s oprávn�ním pro zem�d�lskou 
�innost, u nezem�d�lských subjekt� 
pouze pokud �innost zahajují, nebo 
mají kratší než dvouletou historii a 
rovn�ž neziskové organizace s právní 
subjektivitou 

Až 60% 
p�ijatelných 
náklad� 
Min. celkové 
p�ijatelné náklady: 
50000 K� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Až 60% 
p�ijatelných 
náklad� 
Min. celkové 
p�ijatelné náklady: 
50000 K� 
 
 
 
 
 
 
Až 60% 
p�ijatelných 
náklad� pro 
podnikatelské 
subjekty, až 90% 
pro neziskové org. 
Min. celkové 
p�ijatelné náklady: 
50000 K� 
 

 



 
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 
Obnova a rozvoj vesnic 
- Nová výstavba, stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, 

statické zabezpe�ení) budov,ploch (brownfields do 2ha), 
inženýrských sítí a dále obnova návsí a ulic, chodník�, 
zastávek, osv�tlení, oplocení, h�iš� a sportoviš�, lavi�ek, 
mobiliá�e 

- Budování a rekonstrukce obecních vodovodních a 
kanaliza�ních sítí v�. �istíren odpadních vod 

- Nákup budov, stroj�, technologie, za�ízení, vybavení, PC a 
softwaru 

- Rozvody tepla 
- Výstavba decentralizovaných za�ízení pro využití 

obnovitelných zdroj� paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) 
– pro vytáp�ní nebo výrobu el. energie; kotelny, rozvody tepla 
�i energie, bioplynové stanice (homogeniza�ní jímka, reaktor, 
zásobník bioplynu, usklad�ovací nádrž, kogenera�ní jednotka, 
tepelný vým�ník atd.) 

- Výstavba za�ízení odpadového hospodá�ství v�. nákupu 
technologických za�ízení do hodnoty 10 mil. K� a návaznosti 
na výrobu bioplynu 

- Budování a obnova místních komunikací, obnova pro vodu 
propustných komunikací v�. p�íklop� a doprovodné zelen� 

- Nákup a výsadba ve�ejné zelen�, parkové úpravy v obci a 
okolí, nákup nezbytné techniky pro údržbu zelen� 

- Revitalizace drobných vodních tok� a ploch v obci 
- Zpracování územn� plánovací dokumentace obce 
- Úpravy pozemk� pro výstavbu nových obytných a hosp. 

objekt� 
Ochrana a rozvoj d�dictví venkova 
- Zpracování studií hodnocení krajinného rázu, související 

osv�tové a propaga�ní materiály 
- P�íprava doporu�ených postup� šetrného hospoda�ení 

p�ipravených poradci akreditovanými na agro-environmentální 
a lesnicko-environmentální problematiku a to v�.souvisejících 
náklad�, nap�. na tematické a propaga�ní materiály 

- Zpracování systému plánování krajiny pro konkrétní typ 
krajiny, pro p�ípravu politiky mikro nebo mezofylu krajiny 
v souvislosti s implementací Evropské úmluvy o krajin� 

- Zpracování map zam��ených na p�írodní d�dictví 
- Zpracování nomina�ních dokument� a koncep�ních projekt� 

geopark� 
- Investi�ní opat�ení spojená s vytvá�ením infrastruktury 

spojené s prezentací p�írodního d�dictví 
- Vypracování vzorových krajinných plán�v oblastech 

krajiná�sky velmi cenných nebo antropogenn� výrazn� 
narušených na území obce s rozší�enou p�sobností a s vazbou 
na územn� plánovací dokumentaci a podklady pro komplexní  
pozemkové úpravy 

- P�íprava a realizace projekt� šetrného cestovního ruchu 
zam��ených na propagaci opomíjených lokalit, zahrnující 
speciální tematické mapy a propaga�ní letáky 

- Podp�rné a osv�tové materiály pro turisty program� 
pr�vodcovství v chrán�ných oblastech nebo lokalitách, nap�. 
geoparky, biosférické rezervace 

- Po�ádání odborných a populárn� nau�ných p�ednášek, výstav 
a dalších akcí, poznávacích a zábavn� nau�ných akcí pro d�ti i 
dosp�lé s využitím audiovizuální techniky,  p�íprava a 
vydávání osv�tových, informa�ních a propaga�ních materiál�, 
spolupráce s medii (tisk, rozhlas, TV, film) 

Vzd�lávání a informace 
- Náklady spojené se zajišt�ním vhodných prostor 
- Technické zabezpe�ení – náklady spojené s používáním nebo 

pronájmem informa�ní techniky a technologie 
- Výdaje p�ípravou a poskytnutím informa�ních materiál� 
- Nákup kancelá�ských pot�eb v nezbytné mí�e 
- Výdaje spojené s vlastní p�ípravou vzd�lávací akce – mzdové 

a režijní náklady organizátor� 
- Výdaje na odbornou �innost lektor� 
- Výdaje spojené se zajišt�ním p�eklad� a tlumo�ení 
- Náklady na propagaci vzd�lávacích a informa�ních aktivit 
- Nákup služeb vzd�lávacího subjektu 

 
 
 

Obce, sdružení obcí, neziskové 
organizace s právní subjektivitou 
v�etn� církví a jejich organizací, 
zájmová sdružení právnických osob, 
podnikatel. Subjekty – PO, FO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obce, sdružení obcí, neziskové 
organizace s právní subjektivitou 
v�etn� církví, zájmová sdružení 
právnických osob 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P�íjemce: Obce, sdružení obcí, 
neziskové organizace s právní 
subjektivitou v�etn� církví, zájmová 
sdružení právnických osob 
podnikatelské subjekty – FO a PO 
mající vzd�lávání nebo poskytování  
informací jako p�edm�t �innosti 
zapsaný v OR. 
Uživatel: FO a PO se zájmem zahájení 
nebo rozší�ení podnikání nebo 
p�sobení na venkov� 
 
 
 

Až 50% 
p�ijatelných 
náklad� pro 
podnikatelské 
subjekty, až 90% 
pro neziskové org. 
a spole�nosti 
vlastn�né z více 
jak 50% obcemi, 
100% pro obce, 
sdružení obcí a st. 
podniky, správce 
povodí a správce 
vodních tok�, org. 
složky státu 
Min. celkové 
p�ijatelné náklady: 
50000 K� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Až 50% 
p�ijatelných 
náklad� pro PO a 
FO, 
Až 100% pro 
obce, sdružení 
obcí, 90 % 
neziskové 
organizace 
s právní 
subjektivitou, 
organiza�ní složky 
státu. 
Min. celkové 
p�ijatelné náklady: 
50000 K� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Až 100% 
p�ijatelných 
náklad�. 
Min. celkové 
p�ijatelné náklady: 
50000 K� 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Získávání dovedností, animace, provád�ní 
- Nákup vybavení, PC, softwaru 
- Nákup služeb – vzd�lávací programy, školení, seminá�e, 

propaga�ní akce a informa�ní materiály 
- Zpracování integrovaných místních rozvojových strategií 

venkovských mikroregion� s inova�ními prvky a 
podkladových pr�zkum� a studií jednotlivých oblastí s cílem 
vyhodnocení potenciálu daného území a jeho využití pro 
udržitelný hosp., spole�enský a kulturní vývoj, udržení a 
zvyšování hodnot venkovské p�írody, krajiny a kult.d�dictví 

- Realizace integrovaných místních rozvojových strategií 
venkovských mikroregion� prost�ednictvím partnerství jiných 
než mistní ak�ní skupiny – obce, sdružení obcí, profesní  
svazy, apod. 

- Školení �len� místních partnerství, zapojených do p�ípravy, 
realizace a �ízení místní rozvojové strategie 

- Školení ficilátor� 
- Tvorba vzd�lávacích program�, zacílených na pot�ebné 

odborné znalosti a dovednosti, zejména v oblasti zem�d�lství, 
lesnictví a vodního hosp., územní plánování a stavebního 
�ádu, pozemkových úprav, živ.prost�edí, ochrany p�írody a 
krajiny, p�ípravy projekt�, ú�etnictví v�.školitel� a �ídících 
pracovník� 

- Propagace a poskytování informací o oblasti a místní 
rozvojové strategii (webové stránky, CD a videozáznamy, 
vydávání a distribuce tiskovin a periodik, po�ádání seminá�� a 
informa�ních školení) 

- Seminá�e pro ve�ejnost o život� na venkov� a partnerství, 
bydlení a podnikání 

Obce, sdružení obcí, neziskové 
organizace s právní subjektivitou, 
podnikatelské subjekty – FO a PO 

Až 100% 
p�ijatelných 
náklad�. 
Min. celkové 
p�ijatelné náklady: 
50000 K� 
 

 
 
Kontaktní osoba: Ing. Michal Kubásek,  mobil: 736 631 243,  email: kubasek@raven.cz 
 


