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VÝZVA PODPOROVANÉ AKTIVITY 

Vzdělávací akce 

Realizace vzdělávacích projektů (tj. školení, odborné vzdělávání) v oblasti zemědělství a lesnictví. Z důvodu zajištění kvality budou vzdělávací 
projekty moci realizovat pouze subjekty se získanou akreditací udělenou věcně příslušným odborem pro oblast vzdělávání Ministerstva 
zemědělství. Účelem vzdělávacích akcí je odborné vzdělávání konečných příjemců, které směřuje ke zvyšování kvalifikace pracovníků v resortu 
zemědělství a lesnictví. Podporu lze poskytnout vzdělávacím subjektům na neinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení a provádění vzdělávacích 
projektů (školení), které odpovídají účelu podpory. 

Informační akce 

Realizace vzdělávacích projektů (tj. informačních akcí) v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví. Tyto projekty budou realizovat pouze 
subjekty akreditované věcně příslušným odborem vzdělávání Ministerstva zemědělství.  Informační akce by se měly zaměřit na poskytování 
informací a předávání zkušeností z oblastí zemědělství, potravinářství a lesnictví. Informační akce by se měly v těchto oblastech zaměřovat také 
na informování o možnostech využívání nových metod výroby založených na výsledcích vědy a výzkumu a též mohou informovat o aktuálních 
inovačních postupech. Podporu lze poskytnout vzdělávacím subjektům na neinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení a provádění vzdělávacích 
akcí. 

Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 

produktů 

Zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora 
investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, 
výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií. 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. 

Investice do 
nezemědělských 

činností 

Založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a 
posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. Mimo jiné bude podporována 
výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a  zařízení a zařízení 
na výrobu tvarovaných biopaliv atd. Podpořeny budou též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a dále široká škála maloobchodních 
činností. Podporovány budou jak stavební výdaje, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti. 

Podpora 
agroturistiky 

Diverzifikace činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro 
nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields. Podporován nebude spotřební 
materiál, příjezdové cesty, obecné náklady a další výdaje, které s realizací projektu přímo nesouvisí. 

Zavádění 
preventivních 

opatření v lesích 

Realizace preventivních opatření před povodňovými situacemi a díky tomu podpoření následného snížení rozsahu škod způsobených těmito 
extrémními jevy. V rámci tohoto opatření jsou podporovány projekty malého charakteru na retenci vody, např. retenční nádrže nebo opatření na 
zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží. Operace 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. 
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Obnova lesních 
porostů po 
kalamitách 

Podpora snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. Operace je zacílena na lesní pozemky na území 
celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 mil. ha). 

Odstraňování škod 
způsobených 
povodněmi 

Podpora snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. Operace 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. 

Investice do ochrany 
melioračních a 

zpevňujících dřevin 

Podpora hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) od doby výsadby do stádia zajištění. Opatření přispěje k zajištění 
plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů prostřednictvím navýšení podílu a zlepšení zdravotního stavu 
melioračních a zpevňujících dřevin. Meliorační a zpevňující dřeviny zabraňují postupné degradaci lesních půd, podílí se na zlepšování vodního 
režimu lesních půd, pomáhají zpevňovat kostru lesního porostu a zvyšují tak odolnost proti povětrnostním vlivům a snižují náchylnost porostů ke 
kalamitám způsobeným škůdci. Opatření je zacíleno na lesní pozemky na území celé ČR (mimo Prahu a imisní oblasti A nebo B). 

Neproduktivní 
investice v lesích 

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

Přeměna porostů 
náhradních dřevin 

Podpora rekonstrukce porostů náhradních dřevin. Operace je zacílena na lesní pozemky s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo 
B (více než 20 tis. ha lesa). V rámci této operace jsou způsobilé pouze jednorázové investiční a neinvestiční náklady, tzn., že daná rekonstrukce 
porostu náhradních dřevin může být provedena pouze jedenkrát za programové období. 

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 Česku. 

Sdílení zařízení a 
zdrojů 

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů. Cílem spolupráce je efektivní využití zdrojů a dosažení 
úspor, kterých by při individuálním postupu nemohlo být dosaženo. Podporovány budou společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či 
stroje k výkonu jejich činnosti nebo modernizace nebo výstavba skladovacích a výrobních prostor nebo provedení stavebních prací potřebných k 
umožnění efektivního využití zdrojů. Příjemci musí mít společně uzavřenu smlouvu o spolupráci. Projektovou žádost podává jeden subjekt, který 
nese zodpovědnost za projekt jako celek. 

Horizontální a 
vertikální spolupráce 

mezi účastníky 
krátkých 

dodavatelských 
řetězců a místních 

trhů 

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. 
Podpora je určena pro společné investice na realizaci projektu a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu. Formou takovéto spolupráce může 
být společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (např. bedýnkový prodej). 
Příjemci musí mít společně uzavřenu smlouvu o spolupráci. Projektovou žádost podává jeden subjekt, který nese zodpovědnost za projekt jako 
celek. Operace může podpořit stávající skupinu spolupracujících subjektů při realizaci nového společného projektu. Podporovány nebudou 
společné aktivity, které již probíhají. Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich konkurenceschopnosti. 

 


