
JARO 2021

DOTAČNÍ 
ZPRAVODAJ

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
PODPORA V OBLASTI ZEMĚDĚLSKÉ  
PRVOVÝROBY
Termín příjmu žádostí: červen 2021
Žadatel: zemědělský podnikatel 

Výše dotace: až 50 %

Program je zaměřen na pořízení investic v oblasti země-

dělské prvovýroby, které povedou ke  snížení výrobních 

nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných 

produktů zemědělské prvovýroby, zvýšení účinnosti 

využívání výrobních faktorů a investicím s inovačním 

potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost. 

Podporována tak standardně jsou například ustájovací 

a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na produkty 

rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty 

živočišné výroby, investice do nosných konstrukcí trvalých 

kultur, pořízení mobilních strojů apod.

Příklady záměrů: 

•  investice do oblasti chovu skotu, prasat, drůbeže (stáje, 

dojírny, jímky, hnojiště, silážní žlaby, apod.)

•  investice do oblasti pěstování citlivých komodit.

PODPORA V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ 
NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ  
Termín příjmu žádostí: červen 2021
Žadatel: zemědělský podnikatel, výrobce potravin 
či krmiv
Výše dotace: 40 %

Program je zaměřen na zvýšení efektivity a konkurence-

schopnosti výroby v oblasti produkce potravin či krmiv. 

Podpořeny tak jsou investice do zařízení, která souvisejí 

se zpracováním zemědělských produktů a jejich uvedením 

na trh. Operace je také zaměřena na rozvoj místních trhů 

a zkrácení dodavatelských řetězců. Konkrétně tak jsou 

podporovány například 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 

a vybavení prodejen.

Příklady záměrů:

•  vybudování zpracovny masa (bourárny), jatek či mi-

nimlékárny 

•  vybudování výrobny krmných směsí určených pro veřej-

ný prodej

•  pořízení vozidel s chladírenskou nástavbou, pořízení 

pojízdných prodejen.

PŘEDPOKLAD  
PRO JARO 2021

V SOUČASNÉ DOBĚ SE JEDNÁ O PŘEDPOKLAD. 
PŘESNÁ PRAVIDLA, KTERÁ BUDOU UPRAVOVAT 
DETAILY DOTAČNÍHO KOLA, SE OČEKÁVAJÍ 
V DUBNU 2021. 

Pokud Vaše záměry podléhají stavebnímu řízení (stavební povolení, ohlášení, územní rozhod-
nutí apod.), tak je důležité, aby v termínu příjmu žádostí bylo toto řízení vydané (nemusí být 
pravomocné).



DOTAČNÍ ZPRAVODAJ

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
PODPORA DIVERZIFIKACE ZEMĚDĚLSKÝCH 
ČINNOSTÍ A PODPORA AGROTURISTIKY
Termín příjmu žádostí: říjen 2021 
Žadatel: zemědělský podnikatel s nejméně  
2letou historií a 30 % příjmů z prvovýroby  
za rok 2020
Výše dotace: 25–45 % dle velikosti podniku 

Příklady záměrů: 

•  investice spojené s vybudováním nezemědělských 

činností (např. autoservisy, truhlárny, zámečnické dílny, 

stavební stroje apod.)

•  výstavba či rekonstrukce penzionů s 6–40 lůžky, 

sportoviště či wellness v návaznosti na provoz penzionu 

apod.

V SOUČASNÉ DOBĚ SE JEDNÁ O PŘEDPOKLAD. PŘESNÁ PRAVIDLA, KTERÁ BUDOU UPRAVOVAT DETAILY 
DOTAČNÍHO KOLA, SE OČEKÁVAJÍ V SRPNU 2021.

PŘEDPOKLAD  
PRO PODZIM 2021

Pokud Vaše záměry podléhají stavebnímu řízení (stavební povolení, ohlášení, územní rozhod-
nutí apod.), tak je důležité, aby v termínu příjmu žádostí bylo toto řízení vydané (nemusí být 
pravomocné).

Podpora udržitelných technologií i nástroj Zelené dohody, 

který se zaměřuje na tyto prioritní oblasti:

•  výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů

•  energetická účinnost

•  zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

Výše dotace: až 80 %
Příklady záměrů: 

•  instalace fotovoltaických elektráren a geotermálních 

zdrojů energie

•  větrné elektrárny (VTE)

•  malé vodní elektrárny (MVE)

•  využívání obnovitelných zdrojů energie a nízkouhlíko-

vých zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změ-

na palivové základny a modernizace rozvodů tepelné 

energie

•  modernizace (rekonstrukce nebo náhrada) zařízení 

a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo 

snížení produkce skleníko vých plynů v průmyslové 

výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS.

V současné době nejsou vyhlášeny výzvy, avšak 
v nejbližších týdnech se očekává vyhlášení tzv. 
předregistračních žádostí.

MODERNIZAČNÍ FOND NOVÁ PODPORA 
V GESCI MŽP 

Termín příjmu žádostí: do 15. 5. 2021
Pomůžeme Vám se zpracováním a odevzdáním jednotné žádosti.

JEDNOTNÁ ŽÁDOST (ZEMĚDĚLSTVÍ)  



PODPORA V OBLASTI CHOVU RYB
Termín příjmu žádostí: duben 2021
Dotace na nákup techniky do rybářství a na ryb-
níky do 2 ha
Žadatel: musí mít doklad za prodanou rybu 
v roce 2020 a hospodařit na vlastní nebo prona-
jaté vodní ploše

Výše dotace: 50 %
Příklady záměrů: 

•  výstavba, oprava a odbahnění rybníků do 2 ha, zapotřebí 

platné stavební povolení

•  výstavba, oprava skladů, garáží, zpevněných ploch  

pro rybářské využití, zapotřebí platné stavební povolení, 

pokud je vyžadováno

•  nákup techniky do rybářství – pick-up, přívěsné vozíky, 

malotraktory, traktory, mulčovače a další přídavné stroje 

k traktorům, nákladní auta, manipulátory, minibagry, 

přívěsy, návěsy, elektrocentrály, motorové pily, křovi-

nořezy, sekačky, čerpadla, sítě, kádě, lodě, přepravní 

bedny a další vybavení do rybářství.

DOTACE NA RAS – RECIRKULAČNÍ SYSTÉMY 
PRO CHOV RYB
Žadatel: musí mít doklad za prodanou rybu 
v roce 2020

Výše dotace: 50 %
Příklad záměru: 

•  výstavba kompletních technologií pro chov ryb v uzavře-

ných systémech.

INVESTICE DO ZPRACOVÁNÍ PRODUKTŮ Z RYB
Žadatel: musí mít doklad za prodanou zpracova-
nou rybu v roce 2020

Výše dotace: 50 %
Příklad záměru: 

•  dotace na kompletní vybavení zpracovny, rekonstrukci 

a výstavbu.

OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ

PODPORA V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN 
A KRMIV
Termín příjmu žádostí: do 31. 3. 2021
Žadatel: podnik, který zaměstnává více než 
250 osob nebo jeho roční obrat převyšuje 50 mil. 
EUR a zároveň méně než 750 osob, nebo jehož 
roční obrat je nižší než 200 mil. EUR, přičemž 
se do počtu zaměstnanců ani do výše obratu 
nezapočítávají propojené a partnerské podniky 
nebo Velký podnik, který splňuje všechny 
podmínky, uvedené v příloze č. I nařízení Komise 
(EU) č. 702/2014 a zároveň je:
•  výrobce potravin podle zákona č. 110/1997 

Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 
a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož 

podíl tržeb z vlastní výroby potravin je vyšší 
než 50 % nebo

•  registrovaný výrobce hotových krmiv pro 
zvířata poskytující potraviny podle zákona 
č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění poz-
dějších předpisů, jehož podíl tržby za prodej 
krmiv ku tržbám za prodej vlastních výrobků 
a služeb je vyšší než 50 % nebo

•  výrobce potravin podle zákona č.  10/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích a o změ-
ně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů a registrovaný 
výrobce hotových krmiv pro zvířata poskytující po-
traviny podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, 
ve znění pozdějších předpisů, jehož podíl tržeb 
z vlastní výroby potravin a krmiv je vyšší než 50 %.

DOTAČNÍ PROGRAM 13. PODPORA 
ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ 
A ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI 
POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU



PODPORA V OBLASTI ÚSPOR ENERGIÍ 
Termín příjmu žádostí: do 30. 4. 2021 
Žadatel: podnikatelské subjekty včetně 
zemědělských podnikatelů
•  podpora snižování energetické náročnosti budov  

(administrativní budovy, dílny, hospodářské budovy) –  

zateplením, výměnou oken, napojením na BPS, instala-

ce FVE apod.

•  podpora snižování energetické náročnosti výrobních 

a technologických procesů – výměna posklizňových 

linek, chladicích zařízení apod.

Výše dotace: 30–50 % dle velikosti podniku
Příklady záměrů: 

•  typový projekt 1: zemědělské družstvo sídlí v původní 

administrativní budově ze 70. let, její stav již neodpovídá 

současným energetickým standardům, jsou zde vysoké 

náklady na vytápění, družstvo zrekonstruuje budovu – 

zateplí ji, vymění okna a dveře, vymění osvětlení za nové 

LED osvětlení, změní způsob vytápění z elektrické 

energie na zemní plyn

•  typový projekt 2: zemědělský podnikatel vlastní starší 

chladicí zařízení na mléko, v rámci modernizace pod-

niku je vymění za nové, úsporné, stávající zařízení eko-

logicky zlikviduje a získá až 50 % vložených finančních 

prostředků nazpět.

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 
A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ

Výše dotace: až 50 %
Příklady záměrů: 

•  modernizace výrobních zařízení

•  zavádění nových technologií

•  investice do technologií související s diverzifikací pro-

dukce provozovny o další nové výrobky

•  investice do technologií související se zásadní změnou 

výrobního postupu stávající provozovny

•  zlepšení a racionalizace postupů zpracování zeměděl-

ských produktů

•  investice do technologií ke zlepšování a monitorování 

kvality potravinářských výrobků a krmiv

•  zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí

•  zavádění technologií souvisejících se sledovatelností 

potravinářských výrobků a krmiv.

Touto výzvou končí Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), 
bude nahrazen novým operačním programem s názvem Technologie a aplikace pro konkuren-
ceschopnost (OP TAK). I v rámci tohoto nového OP bude možné podpořit mj. projekty na sni-
žování energetické náročnosti v podnikatelském prostředí.

Prostřednictví PGRLF bude možné i v letošním roce 

čerpat podporu pojištění. Dne 1. 1. 2021 byl zahájen 

příjem žádostí programu Podpora pojištění. Příjem 

žádostí pro rok 2021 bude v souladu s pravidly programu 

ukončen dne 30. 10. 2021. Příjem žádostí v programu 

Pojištění lesních porostů byl zahájen 1. 1. 2021 

a bude ukončen 30. 10. 2021. 

Příjem žádostí v programu Pojištění produkce 
lesních školek bude zahájen 1. 8. 2021 a bude 

ukončen 1. 11. 2021. 

Upozorňujeme, že pojistné se hradí až po podání žádos-

ti, to znamená, že nejdříve je nutné podat žádost a poté 

uhradit splátky pojistného.

PODPORA POJIŠTĚNÍ



DOTAČNÍ ZPRAVODAJ

Obsah žádosti o finanční podporu pojištění:

•  řádně a úplně vyplněný formulář žádosti

•  pojistná smlouva, pojistka nebo strukturovaný výpis 

z pojistné smlouvy včetně soupisu pojištěných plodin/

zvířat, posledního platného dodatku u pojištěných 

plodin nebo všechny platné dodatky vztahující se 

k příslušnému roku u pojištěných zvířat a rekapitulace 

(pokud pojišťovna vystavuje)

•  potvrzení pojišťovny (originál nebo úředně ověřená 

kopie) o výši zaplaceného pojistného předepsaného 

na příslušný rok (na formuláři předepsaném Fondem) 

se dodává dodatečně, nejpozději však k 30. 10. 

příslušného roku

•  doklady prokazující úhradu pojistného na příslušný 

rok (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet 

z pojistné události, přeplatek) se dodává dodatečně, 

nejpozději však k 30. 10. příslušného roku.

PODPROGRAM: PODPORA PĚSTITELI 
NA ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH 
S POJIŠTĚNÍM PLODIN
Komu je podprogram určen: pěstiteli, který na své jméno 

sjednal smluvní pojištění plodin a uhradil pojistné ve výši 

minimálně 1 000 Kč za příslušný rok.

Výše podpory:
•   v rozmezí od 35 % do 65 % prokázaných uhrazených 

nákladů na pojištění speciálních plodin pro příslušný 

rok

•  v rozmezí od 10 % do 50 % prokázaných uhrazených 

nákladů na pojištění ostatních plodin pro příslušný rok.

Pro účely poskytování finanční podpory se speciálními 

plodinami, jakožto předměty pojištění, rozumí zejména:

•  trvalé kultury včetně školek, tj. réva vinná, chmel, ovo-

ce (meruňky, jablka, hrušky, třešně, višně, broskve, 

rybíz, angrešt, ořechy, mandloně, kdoule, švestky, 

slívy, ryngle, maliny, ostružiny, jeřáb černý, jeřáb 

obecný, kaštanovník jedlý)

•  jahody

•  brambory, cukrová řepa

•  zelenina

•  okrasné rostliny včetně školek a léčivé, aromatické 

a kořeninové rostliny (LAKR)

•  přadné rostliny (len a konopí)

•  produkce trav a jetelovin pěstovaných na semeno.

PODPROGRAM: PODPORA CHOVATELI 
NA ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH 
S POJIŠTĚNÍM HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Komu je podprogram určen: podpora bude poskytnu-

ta chovateli hospodářských zvířat, který na své jméno 

sjednal smluvní pojištění hospodářských zvířat a uhradil 

pojistné ve výši minimálně 1 000 Kč za příslušný rok.

Výše podpory:
•  v rozmezí od 25–50 % prokázaných uhrazených nákla-

dů na pojištění hospodářských zvířat pro příslušný rok.

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY 
POJIŠTĚNÍ PRODUKCE LESNÍCH ŠKOLEK
Komu je program určen: příjemcem podpory je subjekt, 

který:

•  je podnikatelem ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění

•  je veden v ústřední evidenci držitelů licence k uvádění 

do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin 

(§ 20 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s repro-

dukčním materiálem lesních dřevin – IS ERMA2)

•  sjednal na své jméno smluvní pojištění sadebního ma-

teriálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách

•  splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu 

de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 

ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 

minimis v odvětví zemědělství (Úřední věstník. L 352, 

24. 12. 2013 s. 9).

Uvedeným pojištěním se rozumí pojištění sadebního 

materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách 

pro případ:

•  krupobití

•  požáru

•  vichřice

•  povodně nebo záplavy

Výše podpory:  
•  až do výše 50 % prokázaných uhrazených nákladů 

na pojištění pro příslušný rok

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY 
POJIŠTĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ 
Komu je program určen: příjemcem podpory je subjekt, 

který zároveň splňuje tato kritéria:

•  je fyzickou nebo právnickou osobou, která je vlastní-

kem, nájemcem (pachtýřem) nebo vypůjčitelem lesa

•  je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(platí také pro příspěvkové organizace obce či práv-

nické osoby, kterých je obec zakladatelem) nebo je 

obcí či dobrovolným svazkem obcí ve smyslu zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů

•  sjednal na své jméno smluvní pojištění lesních porostů 

proti požárům a/nebo abiotickým činitelům a uhradil  

•  sesuvu půdy

•  vyzimování

•  vymrznutí

•  jarního mrazu nebo mrazu.



DOTAČNÍ ZPRAVODAJ

FÁZE DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ

pojistné ve výši minimálně 1 000 Kč za pojištění les-

ních porostů na příslušný rok

•  splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu 

de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 

ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 

minimis

•  nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu 

nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, insti-

tucím tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, 

Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, 

Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu, 

Ministerstvu zemědělství, zdravotním pojišťovnám 

a PGRLF, a.s.

Výše podpory:
•  až do výše 50 % prokázaných uhrazených nákladů 

na pojištění lesních porostů pro příslušný rok.



DOTAČNÍ ZPRAVODAJ

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE SVÉHO PORADCE

Ing. Michal Weber
mobil: +420 702 062 070
e-mail: weber@agroteam.cz

Ing. Marek Pavelec
mobil: +420 739 312 759 
e-mail: pavelec@dotin.cz 

Ing. Eliška Langová
mobil: +420 732 370 869
e-mail: langova@dotin.cz 

Ing. Václav Včelák
mobil: +420 602 370 730 
e-mail: vcelak@agroteam.cz

Ing. David Bartuněk 
mobil: +420 731 648 771
e-mail: bartunek@agroteam.cz

Ing. Julie Čásenská
mobil: +420 732 161 106
e-mail: casenska@dotin.cz

Ing. Monika Veselská
mobil: +420 737 115 489
e-mail: veselska@dotin.cz

Ing. Eva Marková
mobil: +420 727 925 786
e-mail: markova@agroteam.cz

Ing. Gabriela Vránová 
mobil: +420 733 737 678
e-mail: gvranova@okgroup.cz

Ing. Josef Kříž
mobil: +420 606 735 211
e-mail: jkriz@okgroup.cz

Ing. Aleš Kudláč 
mobil: +420 731 669 875
e-mail: kudlac@okgrant.cz

Bc. Klára Zahradníčková
mobil: +420 603 833 874
e-mail: zahradnickova@okgrant.cz


