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zemědělský podnikatel

začínající mladý zemědělec

skupina zemědělců

soukromí a veřejní vlastníci a nájemníci lesa

FO nebo PO podnikající v lesnictví nebo souvise-
jícím odvětví, splňující definici mikro nebo malé-
ho podniku

subjekt zajišťující vzdělávací akce, který je akre-
ditovaný Ministerstvem zemědělství nebo má 
pověření k pořádání kurzů ze zákona

státní podniky

obce a právnické osoby založené nebo zřízené 
obcemi

dobrovolné svazky obcí

uskupení subjektů

Vhodní žadatelé*

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

* Žadatelé se liší dle jednotlivých operací. www.bhconsult.cz

Dotace

25–100  %

nejvyšší čas 
pro přípravu Vašeho projektu



podporoVané aktiVity

Zahájení činnosti mladých zemědělců
Podpora je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu, kte-
rá povede k zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců 
v zemědělských podnicích. 

investice do nezemědělských činností
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských  
činností. Cílem je podpořit diverzifikaci příjmů ze zemědělství 
a vytvoření pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu, sta-
vebnictví, obchodu, výzkumu a vývoji. Podporovány budou jak 
stavební výdaje potřebné pro zřízení provozovny, tak strojní zaří-
zení a technologie potřebné pro danou činnost. 

technické vybavení dřevozpracujících provozoven
Podporu je možné poskytnout na stroje, technologie, zařízení 
a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení pilnic 
a vybavení pro sušení nebo impregnování masivního dřeva.

podpora agroturistiky
Podporována bude stavební obnova či nová výstavba maloka-
pacitního ubytovacího zařízení včetně stravování a dalších bu-
dov a ploch v rámci turistické infrastruktury, výstavba sportovišť 
a příslušného zázemí. 

podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií 
v zemědělské prvovýrobě
Podpořeny budou inovace v zemědělské prvovýrobě. Jedná se 
o projekty, které v zemědělství zavádějí nové nebo významně 
zlepšené produkty, postupy a technologie. 

neproduktivní investice v lesích 
Podpora je zaměřena na posílení rekreačního potenciálu lesa 
pro širokou veřejnost pomocí stezek, značení a informačních ta-
bulí. Dále je podpořena ochrana porostů a vznik pracovních míst 
na venkově. 

Zavádění preventivních opatření v lesích
Podpora realizace preventivních opatření před povodňovými si-
tuacemi. Zejména se jedná o výstavbu nebo opravy retenčních 
nádrží a objektů hrazení bystřin na drobných vodních tocích. 

přeměna porostů náhradních dřevin
Podpora je poskytována na snížení zakmenění za účelem pod-
sadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy, 
dále přípravu ploch před zalesněním, umělou obnovu sadbou, 
hnojení lesních dřevin při výsadbě a ochranu založeného po- 
rostu. 

investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
Podpora je určená pro počáteční investici na modernizaci či vý-
stavbu nového zařízení určeného pro výrobu tvarovaných bio- 
paliv využívaných k prodeji či nezemědělské činnosti.

investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
Podpora je zaměřena na hromadnou ochranu melioračních 
a zpevňujících dřevin, zpravidla listnatých dřevin a jedlí, od doby 
výsadby do stádia zajištění.

odstraňování škod způsobených povodněmi
Náklady na odstraňování škod mohou být podpořeny až do výše 
100%.

obnova lesních porostů po kalamitách
Opatření k odstranění škod na lesních porostech způsobených 
kalamitami.

informační akce, Vzdělávací akce
Podpora informačních a vzdělávacích akcí.
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