
OPERAČNÍ PROGRAM ZEMĚDĚLSTVÍ 
 

Celková alokovaná částka ( 2004 – 2006) z EU je 173,9 MEUR  
 

PRIORITA 1: PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ, ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A LESNÍHO 
HOSPODÁŘSTVÍ 
 
Opatření 1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků 
Podopatření 1.1.1 Investice do zemědělského majetku a podpora začínajících mladých zemědělců 
Zaměření: 
• zavedení technologií nezatěžujících životní prostředí 
• zlepšení míst pro skladování kejdy a chlévské mrvy 
• racionalizace a přestavba stávajících zařízení, zvláště v chovu hospodářských zvířat, rekonstrukce skladovacích 

kapacit pro ovoce a zeleninu 
• stroje pro zemědělskou výrobu 
Příjemce dotace: fyzické a právnické osoby nebo osoby zapsané do evidence samostatně hospodařících rolníků, 
jejichž příjmy pocházejí ze zemědělské výroby provozované jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, 
na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. 
Velikost projektu: 10 tis. € do 1.mil. €  /příspěvek z EU činí do 50-60 /55-65/ % přijatelných nákladů/  
Forma podpory: přímá nenávratná dotace   
Podopatření 1.1.2. Prohloubení diverzifikace zemědělských činností  
Zaměření: 
• výroba, zpracování a přímý prodej zemědělských výrobků 
• výroba a zpracování nepotravinářských zemědělských výrobků a jejich uvádění na trh 
• výroba a zpracování biomasy pocházející z vlastní zemědělské činnosti, a její uvádění na trh 
Příjemce dotace: fyzické a právnické osoby nebo osoby zapsané do evidence samostatně hospodařících rolníků, 
jejichž příjmy pocházejí ze zemědělské výroby provozované jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, 
na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. 
Velikost projektu: od 2 tis. € do 50 tis. € /příspěvek z EU činí do 50-60 % přijatelných nákladů/ 
Forma podpory: přímá nenávratná dotace   
 
Opatření 1.2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing 
Zaměření: 
• investice, modernizace a rekonstrukce výrobních zařízení 
• zavádění nových technologií 
• zlepšení a racionalizaci postupů zpracovávání zemědělských produktů 
• investice ke zlepšování a monitorování kvality výrobků 
• zlepšování pracovních podmínek 
• investice ke zlepšování a monitorování zdravotních podmínek 
• zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí 
• zavádění technologií souvisejících s dohledatelností výrobků 
Příjemce dotace: Podnikatel na základě zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, v platném 
znění – tedy osoba, která vyrábí, s výjimkou fyzických osob provozujících zemědělskou prvovýrobu nezapsaných do 
evidence podle zvláštního předpisu, nakupuje, dováží nebo skladuje potraviny za účelem jejich uvádění do oběhu, 
a osoba, která s nimi obchoduje. U subjektů s případnou státní účastí musí být podíl této účasti nižší než 25 %. 
Velikost projektu: od 12 tis. €  do 1 mil. € /příspěvek z EU činí do 50 % přijatelných nákladů/ 
Forma podpory: přímá nenávratná dotace   
 
Opatření 1.3 Lesní hospodářství 
Podopatření 1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných 
ochranných preventivních opatření 
Zaměření: 
• ochranná opatření pro zamezení resp. zmírnění škod způsobených kalamitami v lesích 
• rekonstrukce poškozených lesních porostů 
• obnova lesa po kalamitních těžbách 
• provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích a protierozní 

opatření 



• odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, likvidace erozních 
rýh, nádrží a strží 

Příjemce dotace: 
a) vlastník lesa nebo nájemce lesa 
b) vlastník veřejných lesů /správce lesů ve vlastnictví státu nebo kraje/ 
c) sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců lesů vymezených v písmenu a) 
Velikost projektu: od 1 660 € do 1,67 mil.  € /příspěvek z EU je 80 % přijatelných nákladů/ 
Forma podpory: přímá nenávratná dotace   
Podopatření 1.3.2. Investice do lesů 
Zaměření: 
• výstavba, rekonstrukce resp. modernizace lesní dopravní sítě 
• výstavba, rekonstrukce resp. modernizace zařízení upravující vodní režim (meliorace, retenční nádrže, apod.) 
• podporu činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků, v jejímž rámci budou 

podporovány zejména tyto činnosti (budování stezek pro turisty, včetně např. cyklostezek, objektů na nich pro 
zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, zábradlí, stupně, zřizování parkovacích míst, odpočinkových 
stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních tabulí apod.) 

• pořízení strojů a zařízení na údržbu a opravy lesních cest, pěšin a stezek, na údržbu a čištění vodních ploch 
vodotečí a meliorační sítě, a pořízení ekologických technologií užívaných v lesnictví 

Příjemce dotace: 
a) vlastník lesa nebo nájemce lesa za podmínky, že lesní pozemky nejsou ve vlastnictví státu  nebo kraje 
b) sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců lesů vymezených v písmenu a) 
Velikost projektu: od 2 tis.€ do 500 000 € /příspěvek z EU činí max. 35 % přijatelných nákladů/ 
Forma podpory: přímá nenávratná dotace   
Podopatření 1.3.3. Sdružování majitelů lesa 
Zaměření: 
• výdaje na zařízení nezbytných kancelářských prostor a jejich vybavení pro činnost sdružení, včetně výpočetní 

techniky 
• na pořízení předmětů a technologií souvisejících s rozsahem poskytovaných činností, které bude sdružení pro své 

členy vykonávat minimálně v nejbližších pěti letech 
Příjemce dotace: Sdružení s právní subjektivitou, které dosud neobdrželo podporu na založení sdružení a k datu 
podání žádosti sdružuje nejméně 10 vlastníků lesa a minimální výměra sdružení je 150  ha. 
Velikost projektu: od 2 tis. € do  300 tis. € /příspěvek z EU činí max. 35 % přijatelných nákladů/ 
Forma podpory: přímá nenávratná dotace   
Podopatření 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd 
Zaměření: 
• zalesnění zemědělsky nevyužívaných nelesních půd 
• péči o mladé lesní kultury 
Příjemce dotace: 
a) vlastník pozemku, pokud pozemky nejsou ve vlastnictví státu nebo kraje 
b) sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků vymezených v písmenu a). 
Velikost projektu: od 600 € do  300 tis. €  /příspěvek z EU činí max. 75 % přijatelných nákladů/ 
Forma podpory: přímá nenávratná dotace   
 
PRIORITA 2: ROZVOJ VENKOVA, RYBÁŘSTVÍ A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Opatření 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 
Podopatření 2.1.1.Pozemkové úpravy 
Zaměření: 
• geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav 
• vyměřování pozemků za účelem přesné identifikace vlastnických parcel a vytyčení nově navržených pozemků 

vycházející ze schváleného návrhu pozemkové úpravy 
• realizace společných zařízení pozemkových úprav (tj. polní cesty, protierozní opatření, opatření  ke zvýšení 

ekologické stability krajiny (místní ÚSES včetně následné péče o prvky ÚSES)) 
Příjemce dotace: příjemci dotace jsou pozemkové úřady, konečnými příjemci dotace jsou vlastníci pozemků – fyzické 
a právnické osoby včetně obcí. 
Velikost projektu: od 10 tis. € do 1,666 mil. € /příspěvek z EU činí max. 80 % přijatelných nákladů/ 
Forma podpory: přímá nenávratná dotace   
Podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny 
Zaměření: 



• obnovu zemědělského produkčního potenciálu 
• prevenci před povodněmi 
Příjemce dotace: právnická osoba, podnikající v zemědělství, nebo soukromě hospodařící zemědělec. Žadatel je 
vlastníkem nebo nájemcem objektu, který je předmětem žádosti 
Velikost projektu:  
- u poldrů a malých vodních nádrží 1,7 – 10 €   na vytvoření 1 m3 retenčního prostoru 
- u ochranných protipovodňových hrází (Q5) zemědělských pozemků 66,7 – 433 €  na běžný metr hráze 
Velikost projektu: od 33 tis. € do 83 tis. € /příspěvek z EU činí max. 80 % přijatelných nákladů/ 
Forma podpory: přímá nenávratná dotace   
Podopatření 2.1.3.  Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů 
Zaměření: 
• obnova a rekonstrukci rybníků a zemědělských vodních nádrží za účelem modernizace 
• rekonstrukci bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení včetně příslušenství těchto objektů za účelem 

modernizace 
• pořízení a obnovu staveb k vodohospodářským melioracím pozemků (stavby k závlaze a odvodnění pozemků) 
Příjemce dotace: právnická osoba, podnikající v zemědělství, nebo soukromě hospodařící zemědělec. Žadatel je 
vlastníkem nebo nájemcem objektu, který je předmětem žádosti 
Velikost projektu: při odbahnění se poskytne maximální částka do výše 6,67 €  na 1 m3  vytěženého sedimentu, u 
hlavního odvodňovacího a závlahového zařízení 33 – 267 € na běžný metr zařízení, u podrobného závlahového zařízení 
2 667 - 8 333 € /ha, u podrobných odvodňovacích zařízení 1667–5000 € /ha, projekt od 33 333 € do 333 330 €, 
/příspěvek z EU činí max. 75 % přijatelných nákladů/ 
Forma podpory: přímá nenávratná dotace   
Podopatření 2.1.4.  Rozvoj venkova (LEADER+) 
Zaměření: 
• podpora pro přijetí integrovaných územních strategií rozvoje venkova pilotního charakteru připravených Místními 

akčními skupinami (MAS) 
• osvojování schopností nezbytných pro přípravu venkovských komunit na přípravu a realizaci lokálních strategií 

rozvoje venkova. 
Jedná se především o : 
- technickou pomoc pro studie lokální oblasti, analýzu území, ze které vyplývá připravovaná strategie a která  

zohledňuje i záměry obyvatel daného území 
- informování a vzdělávání populace pro podporu aktivní účasti v procesu rozvoje 
- zakládání MAS v souladu s principem partnerství a oznámením Komise 
- vypracování integrovaných rozvojových strategií 
- financování vyhledávání a přípravy žádostí o podporu 
• Místní akční skupiny budou mít umožněn přístup k Observatoři venkovských oblastí, na základě bodu 23 

Oznámení Komise uvedeného v odstavci 2 
Příjemce dotace: příjemcem podpory je místní akční skupina, která předloží kvalitní rozvojovou strategii v souladu s 
Oznámení EK členským státům č.2000/C 139/05 ze dne 14. dubna 2000. Konečným příjemcem bude předkladatel 
dílčího projektu v rámci integrované rozvojové strategie. Konečným příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, obec, 
svazek obcí, podnikatelský subjekt, nestátní nezisková organizace za podmínky, že působí v území, pro které je 
strategie připravena.  
Velikost projektu: od 150 tis. € do 200 tis. € - pro pilotní integrovanou strategii /MAS, pro osvojování schopností  od 
10 tis. € do 20 tis. €  /příspěvek z EU činí max. 35 %  nebo 80 % přijatelných nákladů/ 
Forma podpory: přímá nenávratná dotace   
Podopatření 2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství 
Zaměření: 
• Podpora agroturistiky 
Podporu lze poskytnout na: 
- výstavba, rekonstrukci a modernizaci a vybavení ubytovacího zařízení 
- zařízení a vybavení zařízení pro volný čas a vytvoření nabídek pro volný čas vztahující se k zemědělským činnostem 
a činnostem blízkým zemědělství 
- podněty pro turistické aktivity a řemesla  
• Diverzifikace zemědělských činností a činností blízkých zemědělství k zajištění více aktivit nebo alternativních 

příjmů  
• Podpora pro využívání alternativních zdrojů energie  
Investice na využívání alternativních zdrojů energie (max. 5MW) 



Příjemce dotace: fyzické a právnické osoby nebo samostatně hospodařící zemědělec, jejichž příjmy pocházejí ze 
zemědělské výroby provozované jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za 
účelem dosažení zisku 
Velikost projektu: od 10 tis. € do 80 tis.  € /příspěvek z EU činí max. 35 %  přijatelných nákladů/ 
Forma podpory: přímá nenávratná dotace   
 
Opatření 2.2 Odborné vzdělávání 
Zaměření:  
• podpora zabezpečování a provádění vzdělávacích aktivit včetně praxe, které odpovídají účelu dotace 
Žádosti podává jediný příjemce, kterým je státní organizace Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI). 
Pro toto opatření bude stanoven soupis témat, která určí obsahové zaměření vzdělávacích aktivit. Dodavatelé zpracují 
projekty, kde budou uvedeny konkrétní formy vzdělávání (kurz, seminář, workshop,  praktický výcvik, exkurze apod.), 
časová dotace, obsahová náplň, formy výuky, lektorské zajištění, technické a materiální požadavky a kalkulace 
nákladů. Výběr dodavatele bude proveden v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, což zajistí příjemce 
dotace( ÚZPI) 
Příjemce dotace: konečnými příjemci podpory jsou zemědělci, pracovníci lesního hospodářství a zpracovatelé 
produktů rostlinné i živočišné výroby, obecně vzato ti, kteří absolvují školení a semináře organizované v rámci tohoto 
opatření. Vložné, které uhradí účastníci  dalšího  odborného vzdělávaní, bude stanoveno pouze ve výši  jedné čtvrtiny 
celkových nákladů na toto vzdělávání. 
Příjemcem podpory je státní instituce - Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI). 
Velikost projektu: od 3.330 € do 33.300 € /příspěvek z EU činí 75 %  přijatelných nákladů/ 
Forma podpory: přímá nenávratná dotace   
 
Opatření 2.3 Rybářství 
Podopatření 2.3.1. Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb 
Zaměření: 
• výstavba nových zpracovatelských zařízení nebo rekonstrukci stávajících tak, aby provoz splňoval výrobní, 

hygienické a sanitární podmínky podle standardů EU 
• modernizaci nebo pořízení nového technologického vybavení na zpracování ryb 
Příjemce dotace: producentské organizace a subjekty vyrábějící produkty z ryb (právnické i fyzické osoby) 
Velikost projektu: od  2 tis. € do  200 tis. € /příspěvek z EU činí max. 35 %  přijatelných nákladů/ 
Forma podpory: přímá nenávratná dotace   
Podopatření 2.3.2. Chov vodních živočichů  - akvakultura. 
Zaměření: 
• zvýšení produkční kapacity akvakultury (výstavba nové jednotky a/nebo rozšíření stávajících jednotek) 
• modernizace existujících jednotek akvakultury bez zvýšení výrobní kapacity 
Příjemce dotace: fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, 
na vlastní odpovědnost a riziko za účelem dosažení zisku 
Velikost projektu: od 10 tis. € do  50 tis. € /příspěvek z EU činí max. 35 %  přijatelných nákladů/ 
Forma podpory: přímá nenávratná dotace   
 
Podopatření 2.3.3. Činnosti prováděné odborníky v rybářství 
Zaměření: 
• založení organizací výrobců a zpracování systému zpravodajství o rybářské činnosti v ČR vůbec a rovněž sloužící 

ke kontrole kvality a dopadům na životní prostředí 
• výzkum zahrnující zvláštní geografické podmínky ČR v rybářství 
• výzkum základních technologických vlastností rybího masa a technologických postupů zpracování ve smyslu 

zhodnocování surovin – využití vedlejších produktů 
• snížení patologických rizik při chovu ryb 
• podpora hledání nových odbytišť 
Příjemce dotace: producentské organizace, právnické i fyzické osoby zabývající se marketingem, poradenstvím nebo 
výzkumem v oblasti marketingu a zpracování ryb, zpracovatelé informačních technologií sloužících k evidenci a řízení 
rybolovu a akvakultury.Na podporu hledání nových odbytišť může žádat také profesní sdružení rybářů ČR. 
Velikost projektu: od 5 tis. € do 100 tis. € /příspěvek z EU činí max. 35 %  přijatelných nákladů/ 
Forma podpory: přímá nenávratná dotace   
 
 
 
 



 
PRIORITA 3: TECHNICKÁ POMOC 
 
Opatření 3.1 Technická pomoc 
Zaměření: Opatření je zaměřeno na financování úkolů, které jsou spojeny s realizací EAGGF a FIFG. 
Podpora bude poskytnuta na: 
a) řízení, realizaci, monitorování a kontrolu operací EAGGF a FIFG:  
• výdaje na přípravu, výběr, hodnocení a monitorování OP Zemědělství (s výjimkou nákladů na pořízení a instalaci 

informačních systémů k řízení, monitorování a získávání informací) 
• výdaje spojené s jednáním Monitorovacího výboru OP Zemědělství ve vztahu k realizaci OP Zemědělství 
• náklady na účast odborníků a jiných subjektů na jednáních Monitorovacího výboru OP Zemědělství, a to včetně 

účastníků ze třetích zemí v případě, že předseda Monitorovacího výboru OP Zemědělství považuje jejich 
přítomnost v souvislosti s efektivní realizací OP Zemědělství za zásadní 

• výdaje na audity a kontroly prováděné na místě (nevztahuje se na rutinní technické a administrativní kontroly 
zajišťované Platební agenturou a MZe) 

b) ostatní výdaje na technickou pomoc: 
• zpracování studií 
• realizace pilotních a ukázkových projektů 
• organizace seminářů 
• pořádání informačních akcí 
• informační analýzy 
• získání a instalace počítačových systémů k řízení, monitorování a informační analýze 
 
Příjemce dotace: je MZe/Řídící orgán. Výběr dodavatele bude proveden v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek, což zajistí příjemce dotace. 
Velikost projektu: od 1 tis. €  do 300 tis. €  /příspěvek z EU činí 75 %  přijatelných nákladů/ 
Forma podpory: přímá nenávratná dotace 
 
 
Materiál odráží stav k 23. 4. 2004. 
 

 
FINANCE OP ZEMĚDĚLSTVÍ 

Období 2004-2006 
Veřejné zdroje financování 

Spolufinancování 
EU 

Národní 
spolufinancování 

 
číslo 

priority  
opatření 

 
název 

priority 
opatření 

Veřejné zdroje 
celkem 

Celkem Celkem 

1 Rozvoj zemědělství, zpracování 
zemědělských výrobků a lesního 
hospodářství 

151 141 395 97 484 885 53 656 510 

1.1 Investice do zemědělského majetku / 
zemědělských podniků 

124 456 982 78 407 900 46 049 082 

1.2 Zlepšení zpracování zemědělských 
výrobků a jejich marketing 

14 309 602 10 016 721 4 292 881 

1.3 Lesní hospodářství 12 374 811 9 060 264 3 314 547 
2 Rozvoj venkovských oblastí, rybářství 

a odborné vzdělávání 
95 438 065 73 390 659 22 047 406 

2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje 
venkovských oblastí 

83 993 696 65 304 243 18 689 453 

2.2 Odborné vzdělávání 1 507 143 1 130 358 376 785 
2.3 Rybářství 9 937 226 6 956 058 2 981 168 
3 Technická pomoc 4 034 511 3 025 883 1 008 628 
3.1 Technická pomoc 4 034 511 3 025 883 1 008 628 
 Celkem 250 613 971 173 901 427 76 712 544 

 


