
1 

 

DOTAČNÍ INFO K 24. 3. 2016 

 

Ministerstvo zemědělství 

 

 

2.kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020 
 
Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 3. května 8hod do 16. 
května 13hod. 
 
Alokace:  
 

Operace Alokace 

1.1.1 Vzdělávací akce 57 750 000 

1.2.1 Informační akce 38 500 000 

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 337 500 000 

6.4.1 Investice do nezemědělských činností 693 900 000 

6.4.2 Podpora agroturistiky 353 100 000 

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 20 000 000 

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 43 700 000 

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 126 000 000 

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 31 500 000 

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 84 000 000 

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 56 000 000 

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 220 000 000 

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 31 900 000 

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zeměděl-
ské prvovýrobě 

205 100 000 

 

1.1.1 Vzdělávací akce 
1.2.1. Informační akce 
 
Opatření 1: Předávání znalostí a informační akce 
Podopatření 1.1 Podpora činností v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností, 1.2 Podpora de-
monstračních činností a informačních akcí 
Operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce 
 
Definice žadatele/příjemce dotace: 
Příjemcem podpory je subjekt zajišťující vzdělávací/informační akce. Subjekt musí být k této činnosti akredi-
tován Ministerstvem zemědělství nebo obdržel od Ministerstva zemědělství pověření k pořádání kurzů ze 
zákona (v tomto případě může subjekt zajišťovat jen ty akce, které svým tématem odpovídají danému pově-
ření). Subjekt zajišťující vzdělávací/informační akce poskytne dotovanou službu beneficientovi, tzn. koneč-
nému žadateli podpory, tedy účastníku vzdělávací/informační akce. 
 
Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 1 000 000Kč na projekt. 
Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 50 000Kč na projekt. 
 
Způsobilé výdaje: 

- technické zabezpečení vzdělávací/informační akce 
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- výukové materiály 
- cestovní výdaje lektora/tlumočníka za účelem poskytnutí přednášky/výkladu na vzděláva-

cí/informační akci 
- cestovní výdaje příjemce dotace/organizátora 
- výdaje spojené s činností lektorů a tlumočníků 
- výdaje na vlastní realizaci projektu 
- občerstvení účastníků – nákup zboží a služeb 
- výdaje spojené s pořádáním exkurze a praktických ukázek – není možné v rámci projektu pořádat 

pouze exkurze 
- nákup kancelářských potřeb nutných pro zabezpečené projektu 
- náklady na propagaci akce 

 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-
pravidla-pro-zadatele-operace-1.html 
 
 

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 
 
Opatření 6: Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti 
Podopatření 6.1: Podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce 
Operace 6.1.1: Zahájení činnosti mladým zemědělcem 
 
Mladý začínající zemědělec, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v soula-
du se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.  
Žadatel musí být evidován jako zemědělský podnikatel nejpozději k datu podání Žádosti o dotaci.  
 
Výše dotace: 
Dotace činí 45 tis. EUR, tj. cca 1 250 000Kč a bude poskytnuta ve třech splátkách. 
 
Způsobilé výdaje 
Pro tuto operaci nejsou definovány způsobilé výdaje. 
Podpora je poskytována na realizaci podnikatelského plánu 
 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-
pravidla-pro-zadatele-operace-6.html 
 

6.4.1 Investice do nezemědělských činností 
 
Opatření 6: Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti 
Podopatření 6.4: Podpora na investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
Operace 6.4.1: Investice do nezemědělských činností 
 
Definice žadatele/příjemce dotace: 
Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se 
zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. K datu podání žádosti o dotaci je 
evidována v Evidenci zemědělského podnikatele. 
 
Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 200 00Kč a maximálně 
10 000 000Kč. 
 
Míra dotace: 
25% ze způsobilých výdajů pro velké podniky 
35% ze způsobilých výdajů pro střední podniky 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-6.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-6.html
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45% ze způsobilých výdajů pro malé podniky 
 
 
Způsobilé výdaje: 

- stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny 
(včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, 
rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická 
zařízení staveb 

- doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační 
plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení 

- pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení sloužícího pro založení nebo rozvoj nezemědělské čin-
nosti 

- montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání 
- nákup základního nábytku v souvislosti s projektem 
- nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software) 
- nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10% způsobilých výdajů, ze kterých je stano-

vena dotace, za podmínek stanovených v Obecných podmínkách Pravidel platných pro dané kolo, 
v kapitole 7. Způsobilé výdaje 

 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-
pravidla-pro-zadatele-operace-6-2.html 
 
 
 

6.4.2 Podpora agroturistiky 
 
Opatření 6: Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti 
Podopatření 6.4: Podpora na investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
Operace 6.4.2: Podpora agroturistiky 
 
Definice žadatele/příjemce dotace: 
Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se 
zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. K datu podání žádosti o dotaci je 
evidována v Evidenci zemědělského podnikatele. 
 
Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 10 000 000Kč na projekt. 
Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 200 000Kč na projekt. 
Míra dotace: 
25% ze způsobilých výdajů pro velké podniky 
35% ze způsobilých výdajů pro střední podniky 
45% ze způsobilých výdajů pro malé podniky 
 
Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 10 000 000Kč na projekt. 
Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 200 000Kč na projekt. 
 
Způsobilé výdaje: 

- stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního 
ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infra-
struktury, sportoviště a příslušné zázemí – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, tech-
nická infrastruktura včetně přípojek, technická zařízení staveb 

- doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parko-
vacích stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, oplocení 

- náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m3 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-6-2.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-6-2.html
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- nákup zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dal-
ších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí 

- nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software) 
- nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10% způsobilých výdajů, ze kterých je stano-

vena dotace, za podmínek stanovených v Obecných podmínkách pro dané kolo, v kapitole 7. Způ-
sobilé výdaje 

 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-
pravidla-pro-zadatele-operace-6-3.html 
 
 

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 
 
Opatření 6: Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti 
Podopatření 6.4: Podpora investice na založení a rozvoj nezemědělských činností 
Operace 6.4.3: Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 
 
Definice žadatele/příjemce dotace: 
Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se 
zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. K datu podání žádosti o dotaci je 
evidována v Evidenci zemědělského podnikatele. 
 
Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 10 000 000Kč na projekt. 
Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 200 000Kč na projekt. 
Míra dotace: 
25% ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké podniky 
35% ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky 
45% ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé podniky 
 
Způsobilé výdaje: 

- nová výstavba nebo stavební obnova, modernizace, statické zabezpečení či přestavba provozovny 
na výrobu tvarovaných biopaliv včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance (stavební materiál, 
stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k pro-
voznímu příslušenství, technická zařízení staveb) včetně příslušných technologií (technologie skla-
du, příjmu, dopravy a třídění biomasy, technologie dezintegrace biomasy, technologie sušení bio-
masy, technologie mixování a úpravy biomasy, technologie lisování, technologie úpravy a expedice 
produktu, elektroinstalace, řízení provozu včetně nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti 
s projektem – hardware, software) 

- doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchu v areálu zařízení, úprava povrchů pro skla-
dové hospodářství, manipulační plochy) 

- pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost v souvislosti 
s projektem, tj. manipulátor, vysokozdvižný vozík (stroje, které mají v technickém průkazu uvedeno 
„T“ nejsou způsobilé) 

- montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívaní 
 
 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-
pravidla-pro-zadatele-operace-6-1.html 
 
 

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 
 
Opatření 8: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-6-3.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-6-3.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-6-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-6-1.html
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Podopatření 8.3: Podpora na předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a kata-
strofickými událostmi 
Operace 8.3.1: Zavádění preventivních opatření v lesích 
 
Definice žadatele/příjemce dotace: 

- 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 odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se 
nachází v rámci PUPFL 

 
 
Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 100 000Kč na projekt. 
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 5 000 000Kč na projekt. 
Maximální výše dotace na jednoho příjemce v rámci této operace činí 70 000 000Kč za období 2014-2020. 
 
Způsobilé výdaje: 

- Výstavby a rekonstrukce objektů hrazení bystřin 
- hrazení a stabilizace strží 
- preventivní protipovodňová opatření na malých vodních tocích a v jejich povodích, např. stabilizace 

a zkapacitnění koryta vodního toku, zabezpečení břehů 
- protierozní opatření v povodí malých vodních toků, např. zábrany sesuvu půdy, sanace nátrží a 

erozních rýh 
- výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce retenčních nádrží, které jsou projektovány v souladu s od-

větvovou technikou normou vodního hospodářství TNV 75 2415 Suché nádrže (největší zatopená 
plocha nepřesahuje 2 ha a největší hloubka nepřesahuje 9m: celkový objem je dán součtem ovlada-
telného a ochranného prostoru, neovladatelného ochranného prostoru a stálého nadržení: stálé 
nadržení je nejvýše 10% celkového objemu). Takto definovaná retenční nádrž v lesích nesmí obsa-
hovat rybochovná zařízení, tj. loviště, kádiště na návodní nebo vzdušní straně, přístupová schodiště 
a rampy, prokysličování zařízení na vtoku do nádrže, apod. 

- projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně však do vý-
še 20% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-
pravidla-pro-zadatele-operace-8.html 
 
 
 

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 
 
Opatření 8: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů 
Podopatření 8.4: Podpora na obnovu lesů poškozených lesními požáry a přírodními katastrofami a katastro-
fickými událostmi 
Operace 8.4.1: Obnova lesních porostů po kalamitách 
 
Definice žadatele/příjemce dotace: 

- vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků 
- sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních po-

zemků 
 
Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 75 000Kč na projekt. 
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 40 000 000Kč na projekt. 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8.html


6 

 

Maximální výše dotace na jednoho příjemce v rámci této operace činí 200 000 000Kč za období 2014-2020. 
 
Způsobilé výdaje: 
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace 

- Odstraňování kalamitami poškozených porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci 
- příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, nao-

rávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy 
- umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách (s výjimkou sadby a síje smrku zte-

pilého (Picea abies) při obnově lesních porostů po kalamitách způsobených suchem 
- ochrana založených porostů v rámci realizace projektu (např. oplocenky, individuální ochrana, che-

mická ochrana proti zvěři). 
 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-
pravidla-pro-zadatele-operace-8-1.html 
 

-  

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 
 
Opatření 8: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů 
Podopatření 8.4: Podpora na obnovu lesů poškozených lesními požáry a přírodními katastrofami a katastro-
fickými událostmi 
Operace 8.4.2: Odstraňování škod způsobených povodněmi 
 
Definice žadatele/příjemce dotace: 

- 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 odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se 
nachází v rámci PUPFL 

 
Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 100 000Kč na projekt. 
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 5 000 000Kč na projekt. 
Maximální výše dotace na jednoho příjemce v rámci této operace činí 50 000 000Kč za období 2014-2020. 
 
 
Způsobilé výdaje: 
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace 

- Odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích nebo jejich částech, které se 
nacházejí v rámci PUPFL a v jejich povodích pokud se jedná o PUPFL – sanace břehových nátrží a 
výmolů, usměrnění koryta vodního toku, oprava poškozených vodních děl (např. hrází), odstranění 
povodňových nánosů z koryt vodních toků, průtočných nádrží a přilehlých pozemků, odstranění po-
vodňových nánosů v povodí vodních toků 

- odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace str-
ží, ne lesních cestách a souvisejících objektech 

- projekční a průzkumní práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně však do vý-
še 20% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

 
 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-
pravidla-pro-zadatele-operace-8-2.html 
 
 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8-2.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8-2.html
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8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 
 
Opatření 8: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů 
Podopatření 8.5: Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů 
Operace 8.5.1: Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 
 
Definice žadatele/příjemce dotace: 

- vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků 
- sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních po-

zemků 
 
 
Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 20 000Kč na projekt. 
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 1 000 000Kč na projekt. 
Maximální výše dotace na jednoho příjemce v rámci této operace činí 6 000 000Kč za období 2014-2020. 
 
Způsobilé výdaje: 
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace 

- Částečná náhrada nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocenek) meli-
oračních a zpevňujících dřevin, které byly vysázené v souladu s projektem obnovy. Meliorační a 
zpevňující dřeviny jsou určeny podle vyhlášky č. 83/1996, SB., o zpracování oblastních plánů rozvoje 
lesů a o vymezení hospodářských souborů. Minimální výška oplocenek musí být 1,6 metru. Součástí 
projektu mohou být zařízení umožňující vstup do oplocenky. 

 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-
pravidla-pro-zadatele-operace-8-3.html 
 
 

8.5.1 Neproduktivní investice v lesích 
 
Opatření 8: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů 
Podopatření 8.5: Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů 
Operace 8.5.2: Neproduktivní investice v lesích 
 
Definice žadatele/příjemce dotace: 

- vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL 
- sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL 

 
 
Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 100 000Kč na projekt. 
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 2 000 000Kč na projekt. 
Maximální výše dotace na jednoho příjemce v rámci této operace činí 50 000 000Kč za období 2014-2020. 
 
Způsobilé výdaje: 
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace 

- Opatření k 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, in-
formačních 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, ze kterých je 

stanovena dotace, za podmínky, že: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8-3.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8-3.html
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- se jedná o nezastavěný pozemek 
- existuje přímá vazba mezi nákupem pozemku  a předmětem projektu 
- dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se takto nakoupený po-

zemek stane po uskutečnění tohoto nákupu výlučným vlastnictvím žadatele/příjemce dotace 
- výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, vyplývá ze znaleckého posudku, který žadatel dokládá 

jako povinnou přílohu při podání Žádosti o dotaci (pokud při podání Žádosti o platbu budou dolože-
ny účetní záznamy nebo daňové doklady a kupní smlouvy na nižší částku než je částka uvedena ve 
znaleckém posudku, bude proplacena nižší částka) 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-
pravidla-pro-zadatele-operace-8-4.html 
 
 

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 
 
Opatření 8: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů 
Podopatření 8.5: Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů 
Operace 8.5.3: Přeměna porostů náhradních dřevin 
 
Definice žadatele/příjemce dotace: 

- vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků 
- sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních po-

zemků 
 
Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 100 000Kč na projekt. 
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 40 000 000Kč na projekt. 
Maximální výše dotace na jednoho příjemce v rámci této operace činí 400 000 000Kč za období 2014-2020. 
 
Způsobilé výdaje: 
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace 

- Snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy 
- příprava ploch před zalesněním – mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů 
- umělá obnova sadbou 
- hnojení lesních dřevin při výsadbě 
- ochrana založeného porostu (mechanická i chemická) 

 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-
pravidla-pro-zadatele-operace-8-5.html 
 
 

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 
 
Opatření 8: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů 
Podopatření 8.5: Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobili-
zace a uvádění na trh 
Operace 8.6.2: Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 
 
Definice žadatele/příjemce dotace: 
Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro 
nebo malého podniku 
Obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí 
 
Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000Kč na projekt. 
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 5 000 000Kč na projekt. 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8-4.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8-4.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8-5.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8-5.html
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Způsobilé výdaje: 
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace 

- stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení pilnic a/nebo 
pro sušení a impregnování masívního dřeva 

- nákup nemovitostí maximálně do částky odpovídající 10% způsobilých výdajů, ze kterých je stano-
vena dotace, za podmínek stanovených v kapitole 7. Způsobilé výdaje Obecných podmínek Pravidel 
platných pro dané kolo 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-
pravidla-pro-zadatele-operace-8-6.html 
 
 

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě 
 
Opatření 16: Spolupráce 
Podopatření 16.2: Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií 
Operace 16.2.1: Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě 
 
Definice žadatele/příjemce dotace: 
a) Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu 
se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského pod-
nikatele), který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a 
výrobní prostředky. 
 
b) Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt splňuje definici příjemce dotace tzn. 
jedná se o zemědělského podnikatele (fyzická nebo právnická osoba), který hodlá podnikat v zemědělské 
výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence 
zemědělského podnikatele) a minimálně jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí definovanou 
v kapitole 7, bodu 8. Uskupení žádá o podporu prostřednictvím zemědělského podnikatele. 
 
c) Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn zemědělskými prvovýrobci a 
předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zeměděl-
skou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě, a který má k vý-
voji nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky 
 
Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí více než 1 000 000Kč a maximálně 
100 000 000Kč. 
 
Výdaje na spolupráci musí tvoři: 
a) u projektů do 10 000 000Kč výdajů (včetně), ze kterých je stanovena dotace, minimálně 15% a zároveň 
50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
b) u projektů nad 10 000 000 – 50 000 000Kč výdajů (včetně), ze kterých je stanovena dotace minimálně 
10% a zároveň max. 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
c) u projektů nad 50 000 000Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace, minimálně 7% a zároveň maximálně 
50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
Způsobilé výdaje: 
1) provozní náklady spolupráce na vývoji a aplikaci novách produktů, postupů a technologií v zemědělské 
prvovýrobě 
Náklady na spolupráci se týkají přípravných operací (např. navrhování/vývoj produktu, postupu, technolo-
gie), zkoušek a hmotných nebo nehmotných investic souvisejících se spoluprací, před použitím nově vytvo-
řených produktů, postupů a technologií pro obchodní účely, konkrétně: 

- spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií zemědělské prvovýrobě 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8-6.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-8-6.html
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2) přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů 
a technologií, které jsou výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí či vlastního výzkumu (včetně investic, 
pokud nebudou dotovány v rámci opatření investice do hmotného majetku 
 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-
pravidla-pro-zadatele-operace-16.html 
 

 
 
Petra Tomíčková, 24. 3. 2016 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-16.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x2-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-16.html

