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2 - Zvýšení životaschopnosti 
zemědělských podniků a 
konkurenceschopnosti všech druhů 
zemědělské činnosti ve všech regionech a 
podpora inovativních zemědělských 
technologií a udržitelného 
obhospodařování lesů 

4.1.1 Investice do 
zemědělských 
podniků

Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci 
nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů 
a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem, tam kde je 
obnova zásadní pro další činnost. Podporována budou například ustájovací a chovatelská 
zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty 
živočišné výroby, investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, investice do staveb pro 
zahradnictví, pořízení speciálních mobilních strojů, či budování kotelen na biomasu či 
peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku. 

Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici 
zemědělského podnikatele. Příjemcem nemůže být organizace producentů uznaná podle článku 
152, sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná 
podle článku 157 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. 
prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují 
nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007. 
Podpora je určena všem velikostním kategoriím podniků.  

kolová září 2015

3 - Podpora organizace potravinového 
řetězce, včetně zpracovávání 
zemědělských produktů a jejich uvádění 
na trh, dobrých životních podmínek 
zvířat a řízení rizik v zemědělství 

4.2.1 Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 
produktů

Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých 
a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Využití moderních 
technologií zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv umožní podpora investic 
do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh. 
V neposlední řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců. 
Konkrétně budou podporovány např. investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro 
finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice související s uváděním 
produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov.

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, 
malého, nebo středního podniku. Příjemcem nemůže být organizace producentů uznaná podle 
článku 152, sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo mezioborová organizace 
uznaná podle článku 157 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. 
prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují 
nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.

kolová září 2015

2 - Zvýšení životaschopnosti 
zemědělských podniků a 
konkurenceschopnosti všech druhů 
zemědělské činnosti ve všech regionech a 
podpora inovativních zemědělských 
technologií a udržitelného 
obhospodařování lesů 

4.3.1 Pozemkové 
úpravy

Provádění pozemkových úprav, kdy dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků 
vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto 
pozemků v terénu. Realizace plánu společných zařízení, což jsou opatření zajišťující 
zpřístupnění pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, 
zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního 
fondu a vodohospodářská opatření.

Státní pozemkový úřad - pobočky krajských pozemkových úřadů. kolová září 2015

2 - Zvýšení životaschopnosti 
zemědělských podniků a 
konkurenceschopnosti všech druhů 
zemědělské činnosti ve všech regionech a 
podpora inovativních zemědělských 
technologií a udržitelného 
obhospodařování lesů 

4.3.2 Lesnická 
infrastruktura

Podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení 
hustoty lesních cest. Ke zvýšení hustoty dojde realizací výstavby nové cesty či zvýšením 
kategorie stávající cesty její rekonstrukcí. Zohledněn bude rovněž vliv cestní sítě na odtokové 
poměry či vybavenost cest pro účely ochrany lesa.

Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední 
školy, školní statky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich 
sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků.

kolová září 2015

2 - Zvýšení životaschopnosti 
zemědělských podniků a 
konkurenceschopnosti všech druhů 
zemědělské činnosti ve všech regionech a 
podpora inovativních zemědělských 
technologií a udržitelného 
obhospodařování lesů 

6.1.1 Zahájení 
činnosti mladých 
zemědělců

Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke stimulaci zahájení aktivního podnikání 
mladých zemědělců v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory investic nezbytných 
pro realizaci podnikatelského plánu.

Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro nebo malého podniku. Žadatelem může být 
fyzická osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž 
dni nedosáhla věku 40 let, dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených 
podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé. V případě právnické osoby musí být 
tato řízena mladým začínajícím zemědělcem, který dosáhl ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci 
věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhl věku 40 let, dosáhl minimální zemědělské 
kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, poprvé v této právnické osobě plní funkci 
statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu z více než 50 %.

kolová září 2015

5 - Podpora účinného využívání zdrojů a 
podpora přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví, která je odolná 
vůči klimatu

8.1.1 Zalesňování a 
zakládání lesů

Zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení 
zemědělské činnosti. 

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky. V případě státní 
půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec. 
Podpora na zalesnění pozemků, jejímž vlastníkem jsou veřejné orgány, kryje pouze náklady na 
založení lesního porostu.

příjem žádostí na 
plošné opatření 
PRV 

2015
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4 - Podpora obnovy, zachování a 
zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví

8.3.1 Zavádění 
preventivních 
opatření v lesích

Podpora bude zaměřena na realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi a 
následné snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy. Podpora bude zacílena na 
PUPFL na území celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 mil. ha) a vodní toky, popř. jejich části a 
vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL.
Budou podpořeny výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin, preventivní 
protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zkapacitnění 
koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů, protierozní opatření na drobných 
vodních tocích a v jejich povodích – např. hrazení a stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, 
sanace erozních rýh i projektová dokumentace.

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 
subjekty a jejich sdružení a spolky. kolová (1. kolo) září/2015

4 - Podpora obnovy, zachování a 
zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví

8.4.1 Obnova lesních 
porostů po kalamitách

Podpora snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými 
událostmi. Podpora je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 mil. 
ha).
Podpora bude poskytnuta na zpracování projektové dokumentace, odstraňování kalamitami 
poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci, příprava ploch po 
kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, 
zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy), umělou obnovu sadbou a síjí na plochách 
po kalamitních těžbách, ochranu založených porostů.

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 
subjekty a jejich sdružení a spolky. kolová (1. kolo) září/2015

4 - Podpora obnovy, zachování a 
zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví

8.4.2 Odstraňování 
škod způsobených 
povodněmi

Podpora snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými 
událostmi. Podpora je zacílena na PUPFL  na území celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 mil. ha) a 
vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL.
Podpora bude poskytnuta na zpracování projektové dokumentace, odstraňování škod 
způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích - sanace břehových 
nátrží a výmolů, odstranění povodňových nánosů z koryt vodních toků, průtočných nádrží a 
přilehlých pozemků, odstranění povodňových nánosů v povodí vodních toků, usměrnění koryta 
vodního toku, oprava poškozených vodních děl (např. hrází), odstraňování škod způsobených 
povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a 
souvisejících objektech.

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 
subjekty a jejich sdružení a spolky. kolová (1. kolo) září/2015

4 - Podpora obnovy, zachování a 
zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví

8.5.1 Investice do 
ochrany melioračních 
a zpevňujících dřevin

Podpora ochrany melioračních a zpevňujících dřevin od doby výsadby do stádia zajištění 
vedoucí k zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě 
porostů. Podpora je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR (mimo Prahu).
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin zajistí mechanickou ochranu a povede 
ke zvýšení jejich podílu v obnovovaných porostech. 

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 
subjekty a jejich sdružení a spolky. Žadatelem nemohou být státní podniky. kolová (1. kolo) září/2015

4 - Podpora obnovy, zachování a 
zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví

8.5.2 Neproduktivní 
investice v lesích

Podpora zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností 
využívajících společenského potenciálu lesů. Podpora bude zacílena na PUPFL na území celé 
ČR (mimo ZCHÚ, oblasti Natura 2000 a Prahu).

Podporována budou opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a 
rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů a významných přírodních prvků, výstavba 
herních a naučných prvků, fitness prvků, opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. 
zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory, 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 i zpracování projektové dokumentace.

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjek      kolová (1. kolo) září/2015



4 - Podpora obnovy, zachování a 
zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví

8.5.3 Přeměna 
porostů náhradních 
dřevin

Podpora rekonstrukce porostů náhradních dřevin. Podpora bude zacílena na lesní pozemky s 
porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B stanovených dle vyhlášky č. 78/1996 
Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí, případně vymezených stanoveným 
navazujícím právním předpisem.
Podporováno bude snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu 
za účelem obnovy, příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická přípravy půdy 
včetně rozhrnování valů, umělá obnova sadbou, hnojení lesních dřevin při výsadbě, ochrana 
založeného porostu i zpracování projektové dokumentace.

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 
subjekty a jejich sdružení a spolky. kolová (1. kolo) září/2015

2 - Zvýšení životaschopnosti 
zemědělských podniků a 
konkurenceschopnosti všech druhů 
zemědělské činnosti ve všech regionech a 
podpora inovativních zemědělských 
technologií a udržitelného 
obhospodařování lesů 

8.6.1 Technika a 
technologie pro lesní 
hospodářství 

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou 
hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, 
omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu 
lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. 
Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, 
které dále posílí hospodářské využití lesů. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle 
lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov, což zajišťuje udržitelné 
obhospodařování lesů v České republice.

Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední 
školy, školní polesí, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví: soukromých osob nebo jejich 
sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků.

kolová září 2015

2 - Zvýšení životaschopnosti 
zemědělských podniků a 
konkurenceschopnosti všech druhů 
zemědělské činnosti ve všech regionech a 
podpora inovativních zemědělských 
technologií a udržitelného 
obhospodařování lesů 

8.6.1 Technické 
vybavení 
dřevozpracujících 
provozoven 

Operace se zaměřuje na podporu strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování 
surovin. Malé dřevozpracující provozovny, které produkují výrobky s větším podílem přidané 
hodnoty, hrají významnou roli při zvýšení ekonomické životaschopnosti a 
konkurenceschopnosti ve venkovských oblastech a zároveň přispívají k tvorbě nových 
pracovních míst. Podporováno bude zejména strojní vybavení pilnic a stroje a technologie 
sloužící k sušení, páření a impregnování masivního dřeva.

Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují 
definici mikro nebo malého podniku. kolová září 2015

4 - Podpora obnovy, zachování a 
zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví

10 
Agroenvironmentálně-
klimatické opatření

10.1.1 Integrovaná produkce ovoce
10.1.2 Integrovaná produkce révy vinné
10.1.3 Integrovaná produkce zeleniny
10.1.4 Ošetřování travních porostů
10.1.5 Zatravňování orné půdy
10.1.6 Biopásy
10.1.7 Ochrana čejky chocholaté
10.1.8 Zatravňování drah soustředěného odtoku

Podpora se v rámci celého opatření poskytuje jako účelová platba poskytovaná na hektar 
oprávněné plochy evidované v LPIS.
Za způsobilý výdaj může být považováno dobrovolné provádění závazku jdoucího nad 
baseline.
Závazky jsou realizovány jako pětileté, závazky navazující na pětiletý závazek mohou být 
uzavřeny i na kratší dobu.
Způsobilé výdaje jsou stanoveny na základě dodatečných nákladů a ušlých příjmů vznikajících 
v důsledku přijatých závazků. Metodika výpočtu platby je založena na stanovení ztráty příjmu a 
dodatečných nákladů vyplývajících z agroenvironmentálně-klimatického závazku.

Příjemcem podpory jsou uživatelé půdy evidované v LPIS, kteří se dobrovolně zaváží k 
provádění podmínek v rámci závazku. 

příjem žádostí na 
plošné opatření 
PRV 

2015



4 - Podpora obnovy, zachování a 
zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví

11 Ekologické 
zemědělství

Podpora zemědělců, kteří se dobrovolně zaváží hospodařit v souladu s nařízením Rady (ES) č. 
834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém 
zemědělství, v platném znění.
Podporováno bude hospodaření na orné půdě, travních porostech, v sadech, vinicích, 
chmelnicích a pěstování zeleniny a speciálních bylin.
Podpora se poskytuje jako účelová platba poskytovaná na hektar oprávněné plochy evidované v 
LPIS.
Za způsobilý výdaj je považován dobrovolný závazek k přechodu na postupy a způsoby 
ekologického zemědělství či k zachování těchto postupů a způsobů, jak jsou vymezeny v 
nařízení Rady (ES) č. 834/2007.  Závazky jsou realizovány jako pětileté, závazky navazující na 
pětiletý závazek mohou být uzavřeny i na kratší dobu.
Způsobilé výdaje jsou stanoveny na základě dodatečných nákladů a ušlých příjmů vznikajících 
v důsledku přijatých závazků. Platba je postavena na rozdílu příspěvku na úhradu fixních 
nákladů a zisku ekologické a konvenční produkce na daném typu kultury.

Příjemcem podpory je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost 
vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, hospodaří v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., o 
ekologickém zemědělství, obhospodařuje v LPIS evidovanou zemědělskou půdu způsobilou pro 
platbu a splňuje definici aktivního zemědělce dle čl. 9 nařízení č. 1307/2013 a zároveň je vedena 
v evidenci zemědělského podnikatele.

příjem žádostí na 
plošné opatření 
PRV 

2015

4 - Podpora obnovy, zachování a 
zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví

12 Platby v rámci sítě 
Natura 2000 a podle 
rámcové směrnice o 
vodě

Kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů způsobených omezením hospodaření a tedy 
i zachováním biologické rozmanitosti v oblastech Natura 2000 nebo v územích, které na ně 
mohou navazovat („stepping stones“), při vhodném způsobu obhospodařování zemědělské 
půdy. Tyto oblasti je vhodné podporovat z hlediska možného rozšíření druhů a biotopů. 
Snížením intenzivních technologií (omezení hnojení) v oblastech Natura 2000 přispěje podpora 
k zachování nebo zlepšení stavu druhů a stanovišť z hlediska ochrany.
Podpora má formu dotace poskytované na hektar oprávněné plochy (UAA) – půdního bloku 
evidovaného v LPIS. Platba je založena na rozdílu příspěvku na úhradu při obvyklé úrovni 
hnojení a při zákazu hnojení (omezení intenzivních technologií).

Příjemcem podpory je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost 
vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, obhospodařuje v LPIS evidovanou zemědělskou půdu 
způsobilou pro platbu.

příjem žádostí na 
plošné opatření 
PRV 

2015

4 - Podpora obnovy, zachování a 
zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví

13 Platby pro oblasti 
s přírodními či jinými 
zvláštními omezeními

Plná nebo částečná kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů v souvislosti s omezením 
zemědělské produkce a zachování udržitelných systémů hospodaření v oblastech s přírodními či 
jinými zvláštními omezeními.
Podpora bude mít formu dotace poskytované na hektar oprávněné plochy (UAA) – půdního 
bloku evidovaného v LPIS. Podpora se poskytuje jako paušální platba v následující výši na 
hektar způsobilé zemědělské půdy.

Příjemcem podpory je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost 
vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, obhospodařuje v LPIS evidovanou zemědělskou půdu 
způsobilou pro platbu a splňuje definici aktivního zemědělce dle čl. 9 nařízení č. 1307/2013 a 
zároveň je vedena v evidenci zemědělského podnikatele.

příjem žádostí na 
plošné opatření 
PRV 

2015

4 - Podpora obnovy, zachování a 
zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví

14 Dobré životní 
podmínky zvířat

14.1.1 Zvýšení lehacího prostoru v chovu dojnic
14.1.2  Zlepšení stájového prostředí v chovu mléčného skotu
14.1.3  Výběhy/přístup k pastvě pro suchostojné krávy
14.1.4  Zlepšení životních podmínek pro prasničky a prasnice
14.1.5  Zvětšení plochy pro selata

Za způsobilý výdaj může být považováno dobrovolné provádění závazku jdoucího nad baseline 
operace. Závazky jsou realizovány jako jednoleté. Způsobilé výdaje jsou stanoveny na základě 
dodatečných nákladů a ušlých příjmů vznikajících v důsledku přijatých závazků.
Podpora se poskytuje jako účelová platba poskytovaná na 1 VDJ. 

Příjemcem podpory je fyzická nebo právnická osoba, , která provozuje zemědělskou činnost 
vlastním jménem na vlastní zodpovědnost a která se dobrovolně zaváže k provádění podmínek v 
rámci závazku a splňuje definici aktivního zemědělce podle čl. 9 nařízení (EU) č. 1307/2013.

příjem žádostí na 
plošné opatření 
PRV 

2015

4 - Podpora obnovy, zachování a 
zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví

15 Lesnicko-
environmentální a 
klimatické služby a 
ochrana lesů

15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin
Podpora bude mít formu dotace poskytované na hektar oprávněné plochy lesních porostů.
Kompenzace dodatečných nákladů a snížených výnosů souvisejících se sběrem osiva šetrnými 
technologiemi nad rámec zákona č. 149/2003 Sb.
Platba je založena na standardizovaných jednorázových nákladech na sběr osiva šetrnějším 
způsobem (probíhá 1 x za dobu trvání závazku), které jsou přepočteny na rok trvání závazku.

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 
subjekty a jejich sdružení a spolky.

příjem žádostí na 
plošné opatření 
PRV 

2015



2 - Zvýšení životaschopnosti 
zemědělských podniků a 
konkurenceschopnosti všech druhů 
zemědělské činnosti ve všech regionech a 
podpora inovativních zemědělských 
technologií a udržitelného 
obhospodařování lesů                      3 - 
Podpora organizace potravinového 
řetězce, včetně zpracovávání 
zemědělských produktů a jejich uvádění 
na trh, dobrých životních podmínek 
zvířat a řízení rizik v zemědělství 

16.2.1 Podpora 
vývoje nových 
produktů, postupů a 
technologií do 
zemědělských 
podniků a v rámci 
zpracování a uvádění 
na trh zemědělských 
podniků

Operace je zaměřena na rozvoj inovací, tzn. na zavedení nového výrobního postupu, zařízení či
výrobku nebo také významné vylepšení stávající technologie výroby nebo produktu. Podpora
bude poskytována na spolupráci zemědělských podnikatelů, výrobců potravin a krmiv se
subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji v zemědělsko-potravinářském odvětví, případně
na výdaje spojené s vývojem a zavedením inovací v rámci podniku, který má pro vývoj
dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zařízení. Podpora na
projekty s vysokou mírou inovativnosti, kterou posoudí odborná komise, může být poskytnuta
na provozní výdaje spolupráce i na přímé investiční výdaje související se zavedením inovace
v podniku žadatele. Z důvodu zamezení dvojího financování z různých zdrojů veřejných
prostředků je podpora omezena pouze na některé komodity a produkty zemědělsko-
potravinářské výroby.

Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou
činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství a minimálně jeden subjekt musí být
výzkumnou institucí. Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv. Příjemcem
nemůže být organizace producentů uznaná podle článku 152, sdružení organizací producentů
uznané podle čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná podle článku 157 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví
společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72,
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.

kolová září 2015

Opatření: 20 
Technická pomoc 

Technická pomoc je dle článku 59 nařízení (EU) č. 1303/2013 určena pro řádné zajištění 
implementace Programu rozvoje venkova a k zabezpečení činnosti Celostátní sítě pro venkov. 
Budou se podporovat opatření v oblasti přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, informování 
a komunikace, vytváření sítí, řešení stížností, kontroly a auditu a na podporu opatření ke snížení 
administrativní zátěže příjemců. Tato opatření se mohou týkat předchozích i následujících 
programových období. Nebudou financovány náklady související s certifikačním subjektem 
uvedeným v čl. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Řídící orgán (Ministerstvo zemědělství – odbor Řídící orgán PRV, odbor environmentálních 
podpor PRV), Platební agentura (Státní zemědělský intervenční fond) a subjekt zajišťující 
implementaci Celostátní sítě pro venkov.

průběžná 

Poznámky:

Předběžný harmonogram výzev na rok 2015 bude z důvodů uvedených výše ještě aktualizován a ve finální podobě projednán na prvním řádném jednání Monitorovacího výboru jako součást Strategického realizačního plánu.

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 byl vytvořen Řídicím orgánem Programu rozvoje venkova s ohledem na povědomí o  stavu vyjednávání připomínek EK k programovému dokumentu,  stavu plnění předběžných podmínek a strategií pro jednotlivé 
podporované oblasti. 
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