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DOTAČNÍ INFO K 22. 1. 2021 

 

Ministerstvo zemědělství 

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2021 
 

Cíl a zaměření činnosti Demonstračních farem 

Cílem podpory činností Demonstračních farem je posílení systému předávání znalostí v zeměděl-
ství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy 
v praxi.  
 
Podporovány budou subjekty, které jsou ve svém oboru nositeli nových poznatků, inovací, mají 
inovativní a účinná řešení v definované oblasti, jejichž osevní postupy i technologie odpovídají 
standardům dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES), a jsou v souladu s národní 
legislativou. Dále bude podporována prezentace realizovaných opatření na podporu retence vody 
v půdě a krajině a principů precizního zemědělství. Podporované subjekty budou vybrány výběro-
vou Komisí pro výběr Demonstračních farem.  

 
 V oblasti integrované ochrany rostlin (IOR) bude podporována prezentace agrotechnických postu-
pů v rámci IOR. Mimo obecné požadavky související s půdoochrannými technologiemi je cílem sle-
dovat na vybraných farmách i faktory ovlivňující gradaci škodlivých organismů, které se jeví z po-
hledu ochrany jako problematické. Podporována bude prezentace synergického účinku krajinných 
prvků spoluvytvářejících agroekologickou kostru krajiny. Krajinné prvky – např. přerušovací pásy, 
biopásy, zatravněné a ozeleněné údolnice, protierozní meze, mokřady, tůně, extenzivní sady, pásy 
křovin a krajinné dřeviny výrazně zamezují erozi v dané lokalitě a značně zvyšují biodiverzitu kraji-
ny. Velkým přínosem z pohledu IOR je skutečnost, že krajinné prvky poskytují stanoviště, žádoucí 
mikroklima, ochranu a úkryt a současně i potravní nabídku přirozeným predátorům škůdců země-
dělských plodin a krajinné zeleně, například bažantům, koroptvím, dalším polním ptákům, obojži-
velníkům a také užitečnému hmyzu. Krajinné prvky a biokoridory nabízejí vhodné potravní doplňky 
lesní zvěři, např. okus a snižují tak rizika škod na zemědělských kulturách. Vytvářejí se předpoklady 
pro vytváření biologické rovnováhy v dané lokalitě krajiny. Současně bude sledována a vyhodnoco-
vána tolerantnost konvenčního zemědělství k takovýmto žádoucím úpravám a ochota konvenčního 
zemědělství přijmout určitá opatření při klasickém hospodaření. Preferováno je proto současné 
provozování produkční zemědělské výroby a péče o stávající prvky ekologické mikrostruktury ze-
mědělské krajiny. Dále bude podporována integrovaná ochrana v ovocných sadech se zaměřením 
na praktickou ukázku monitoringu ekonomicky významných škůdců ovoce, metod a prostředků 
podpory užitečných organismů a celkově funkční biodiverzity. 
 
Všechna realizovaná opatření musí splňovat kritéria efektivity, ekonomiky a pozitivního ekologic-
kého dopadu na životní prostředí. V současné době narůstá vliv probíhající klimatické změny. Pod-
porováno tedy bude demonstrování vlivu realizovaných opatření na podporu adaptace zeměděl-
ství a krajiny na klimatickou změnu a na podporu infiltrace, retence a akumulace vody v krajině.  
 
V oblasti ekologického zemědělství (EZ) bude podporována prezentace postupů a technologií EZ se 
zaměřením na hospodaření na orné půdě s využitím postupů, které umožní hospodaření bez pou-
žívání herbicidů, rychle rozpustných minerálních hnojiv a chemicko-syntetických přípravků na 
ochranu rostlin. Cílem je prezentace uceleného a udržitelného systému ekologického hospodaření 
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na orné půdě s důrazem na ochranu půdy, udržitelný osevní postup, pěstování meziplodin a šetře-
ní vláhou.  
 
Maximální výše dotace je 1 milion Kč na žadatele (tj. Demonstrační farmu). Závazné podmínky jsou 
stanoveny v Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021, a to na 
základě §1, §2, §2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů.  
 
Zájemce o zařazení do systému Demonstračních farem a podporu demonstračních činností zvolí 
jeden z pěti záměrů, pro který zpracuje v rámci navrhovaného projektu plán činnosti. Zvolený zá-
měr žadatel zřetelně uvede v podávané žádosti. 
 
V roce 2021 budou podporovány následující záměry:  

➢ Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody 
v krajině.  

➢ Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5.  

➢ Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině.  

➢ Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu a sady s využitím ag-
rotechnických postupů.  

➢ Ekologické zemědělství jako komplexní systém péče o ornou půdu podle zásad stanovený-
mi v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci.  
 

Konečný termín pro podání projektů    8. 2. 2021 
Zahájení příjmů žádosti o dotaci   1. 3. 2021 
Konečný termín pro podání žádosti o dotaci            31. 3. 2021 
 

Více informací: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/vyzva-

k-podavani-projektu-na-cinnost-3.html 

 

 

SZIF 

8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti 

 

Od 15.01.2021 do 01.02.2021 (včetně)mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře na SZIF Žá-

dosti o zemědělské národní dotace 2021 -dotační podprogram 8.F.d.PODPORA OPATŘENÍ ZAMĚ-

ŘENÝCH PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZ PRASAT ZVÝŠENÍM BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI pro nové sledované 

období 2021(01.10.2020 –30.09.2021). 

 

 

Více informací: 

https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-8f 

 

 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/vyzva-k-podavani-projektu-na-cinnost-3.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/vyzva-k-podavani-projektu-na-cinnost-3.html
https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-8f
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Ministerstvo pro místní rozvoj 

Technická infrastruktura 2021 
 
Věcné zaměření výzvy: 
Rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků pro následnou výstavbu bytových domů 
nebo rodinných domů. 
 
Alokace:  50 000 000 Kč 
 
Oprávněný žadatel: 

➢ Obce 

  
Příjem žádostí od   15. 1. 2021 
Podání žádosti do   9. 4. 2021 

 
Více informací: 
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-

2021/podprogram-technicka-infrastruktura 

 

Podporované byty 2021 
 
Věcné zaměření výzvy: 
Podpořit vznik Pečovatelských bytů nebo bytů v Komunitním domě seniorů, tj. podporovaných 
bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky 
neaktivním věku (seniory) a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních 
potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace (věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti 
jejich života). 
 
Dotační titul: 
DT 1 Pečovatelský byt  
DT 3 Komunitní dům seniorů  
 
Alokace:  250 000 000 Kč 
 

Oprávnění žadatelé: 
➢ Obec 
➢ Kraj 
➢ Dobrovolný svazek obcí 
➢ Městská část Prahy 
➢ Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem 
➢ Veřejně obchodní společnost 
➢ Společnost s ručením omezeným 
➢ Společnost komanditní 
➢ Akciová společnost 
➢ Evropská společnost 

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-2021/podprogram-technicka-infrastruktura
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-2021/podprogram-technicka-infrastruktura
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➢ Družstvo 
➢ Spolek 
➢ Obecně prospěšná společnost 
➢ Církev podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech 

  
Příjem žádostí od   15. 1. 2021 
Podání žádosti do   9. 4. 2021 
 
Více informací: 
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-

2021/podprogram-podporovane-byty 

 

Bytové domy bez bariér 2021 
 
Věcné zaměření výzvy: 
Odstraňování bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu a výstavba osobních výtahů v do-
mech se čtyřmi a více nadzemními podlažími (nezapočte se neobydlení podkroví, např. půda, ate-
liér), které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpo-
klady. 
 
Alokace:  200 000 000 Kč 
 
Oprávněný žadatel: 

➢ vlastník nebo spoluvlastník bytového domu 

➢ společenství vlastníků 

➢ vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kte-
rém společenství vlastníků nevzniklo  

 

Příjem žádostí od   15. 1. 2021 
Podání žádosti do   9. 4. 2021 
 
Více informací: 
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-

2021/podprogram-bytove-domy-bez-barier 
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