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DOTAČNÍ INFO K 13. 1. 2023 

 

Ministerstvo zemědělství 

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2023 
 

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.  
 
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 2023. 
 
Zájemce o zařazení do systému demonstračních farem a podporu demonstračních činností zvolí 
jeden z pěti záměrů, pro který zpracuje projekt včetně plánu činnosti. Farmy s platným projektem 
předloží pouze přehled předmětů dotace (rozpočet) a plán činnosti na rok 2023. Zvolený záměr 
žadatel zřetelně uvede v podávané žádosti.  
 
V roce 2023 budou podporovány následující záměry (s možností využití technologií precizního ze-
mědělství):  
a) Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v 
krajině.  
b) Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí v souladu s DZES 5.  
c) Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině.  
d) Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu a sady s využitím agro-
technických postupů.  
e) Ekologické zemědělství jako komplexní systém péče o ornou půdu a vinice podle zásad stanove-
nými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci. 

 

Konečný termín pro podání projektů    6. 2. 2023 
Zahájení příjmů žádosti o dotaci   1. 3. 2023 
Konečný termín pro podání žádosti o dotaci            31. 3. 2023 
 

Více informací: 

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-

potravinarstvi/vyzva-k-podavani-demo-farem-2023.html 
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8. F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biolo-

gické bezpečnosti 

  

Od 16. 1. 2023 do 31. 1. 2023 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žá-

dosti o zemědělské národní dotace 2023 – dotační podprogram 8.F.c. Podpora vybraných činností 

zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti. 

 

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

 

8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti 
 
Od 16. 1. 2023 do 31. 1. 2023 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žá-
dosti o zemědělské národní dotace 2023 – dotační podprogram 8.F.d. Podpora opatření zaměře-
ných proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti. 
 
Více informací: 
https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-8f 
 

 
8.F.a. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic pro sledované období 
2022 
 
Od 09. 01. 2023 do 31. 1. 2023 mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře na SZIF Žádosti o 

zemědělské národní dotace 2022 - dotační podprogram 8.F.a. Podpora vybraných činností zamě-

řených na ozdravení chovů prasnic a po podání žádosti o dotaci také Formulář s doklady prokazují-

cí nárok na dotaci 2022 pro dotační podprogram 8.F.a. Podpora vybraných činností zaměřených na 

ozdravení chovů prasnic. 

 

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