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Dotace ve vodním hospodářství

Název dotačního 

titulu/programu 
Předmět podpory Termín příjmu/vyhlášení

Bližší informace o 

dotaci (odkaz na web)

129 390 "Podpora opatření na 

drobných vodních tocích a 

malých vodních nádržích – 2. 

etapa"

Cílem tohoto programu je náprava špatného 

technického stavu drobných vodních toků a 

malých vodních nádrží, čímž dojde ke 

zlepšení vodního režimu krajiny, posílení 

retence vody v krajině a zvýšení bezpečnosti 

při zvýšených průtocích. 

Program je realizován v 

letech 2020 - 2024, 3. výzvu 

v podprogramu 129 393 

předpokládáme vyhlásit v 

druhé polovině roku 2022. 

Žádosti v podprogramu 129 

392 jsou přijímány 

průběžně.

https://portal.mze.cz/public

/web/mze/voda/dotace-ve-

vh/drobne-vodni-toky-a-

male-vodni-nadrze/dotacni-

program-129-390-podpora-

opatreni/

129 420 „Podpora odkupu a 

scelování infrastruktury 

vodovodů a kanalizací“

Podpora odkupu vlastnických práv k 

vodohospodářské infrastruktuře za účelem 

jejího scelování a snížení vysoké atomizace 

vlastnické struktury oboru vodovodů a 

kanalizací. Program bude podporovat odkup 

vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím 

(viz § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 

274/2001 Sb.“) a to za účelem dosažení 

scelení majetku a převedení vlastnických práv 

pod kontrolu měst a obcí České republiky.

od 15.2.2021 do 30.9 2022

https://eagri.cz/public/web/

mze/voda/dotace-ve-

vh/vodovody-a-

kanalizace/x129-420-

podpora-odkupu-a-

scelovani/vyzva-

ministerstva-zemedelstvi-

k.html 

129 360 "Podpora prevence 

před povodněmi IV"

Podpora opatření podél vodních toků v 

intravilánu (úprava koryt a zvyšování jejich 

kapacity, protipovodňové zdi, zemní valy, 

mobilní hrazení a další), podpora opatření s 

retencí (výstavba/ rekonstrukce suchých 

nádrží (poldrů), úprava stávajících poldrů na 

retenční nádrže se stálým nadržením, 

zřizování nových retenčních prostorů, 

opatření k rozlivům povodní)

Průběžně do 31. 12. 2023.

https://eagri.cz/public/web/

mze/voda/dotace-ve-

vh/prevence-pred-

povodnemi/prevence-pred-

povodnemi-iv/

https://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/dotacni-program-129-390-podpora-opatreni/
https://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/vodovody-a-kanalizace/x129-420-podpora-odkupu-a-scelovani/vyzva-ministerstva-zemedelstvi-k.html
https://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/prevence-pred-povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iv/


Dotace v lesním hospodářství

Název dotačního 

titulu/programu 
Předmět podpory

Termín 

příjmu/vyhlášení

Bližší informace o 

dotaci (odkaz na 

web)

Finanční příspěvek na 

ekologické a k přírodě 

šetrné technologie při 

hospodaření v lese

Šetrné soustřeďování dříví koněm, 

lanovkou či železným koněm; vyvážení 

dříví; štěpkování/drcení klestu

Ohlášení před zahájením 

prací

Žádost do 3 měsíců o 

ukončení prací

https://eagri.cz/public/w

eb/mze/lesy/dotace-v-

lesnim-hospodarstvi-a-

myslivosti/financni-

prispevky-na-

hospodareni-v/

Finanční příspěvek na 

obnovu, zajištění a výchovu 

lesních porostů do 40 let 

věku

Přirozená obnova, umělá obnova síjí a 

sadbou, zajištění lesních porostů, 

následná péče o výsadby, zřizování 

oplocenek, přeměny a rekonstrukce 

porostů, výchova porostů, ukládání 

klestu v porostu, mechanická příprava 

půdy

Ohlášení před zahájením 

prací

Žádost do 3 měsíců o 

ukončení prací

https://eagri.cz/public/w

eb/mze/lesy/dotace-v-

lesnim-hospodarstvi-a-

myslivosti/financni-

prispevky-na-

hospodareni-v/

Finanční příspěvek na 

vyhotovení lesního 

hospodářského plánu

Předání schváleného lesního 

hospodářského plánu do datového 

skladu státní správy lesů

Ohlášení před zahájením 

prací

Žádost do 3 měsíců o 

ukončení prací

https://eagri.cz/public/w

eb/mze/lesy/dotace-v-

lesnim-hospodarstvi-a-

myslivosti/financni-

prispevky-na-

hospodareni-v/

Finanční příspěvek na 

ochranu lesa

Chemická a mechanická asanace 

kůrovcového dříví, seštěpkování 

poškozených porostů, instalace 

feromonových odparníků

Ohlášení před zahájením 

prací

Žádost do 3 měsíců o 

ukončení prací

https://eagri.cz/public/w

eb/mze/lesy/dotace-v-

lesnim-hospodarstvi-a-

myslivosti/financni-

prispevky-na-

hospodareni-v/

https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/
https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/
https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/
https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/


Dotace v lesním hospodářství 

Název dotačního 

titulu/programu 
Předmět podpory

Termín 

příjmu/vyhlášení

Bližší informace o 

dotaci (odkaz na 

web)

Finanční příspěvek na 

podporu adaptace lesních 

ekosystémů na klimatickou 

změnu za rok 2022

Zvýšené náklady a snížené výnosy, 

které v roce 2022 vlastníkovi lesa 

nastaly v důsledku plnění požadavků na 

způsob hospodaření v lese zvyšující 

adaptaci lesních ekosystémů na 

klimatickou změnu

Ohlášení v roce 2022 

(co nejdříve)

Žádosti od 1. 3. do 31. 5. 

2023

https://eagri.cz/public/w

eb/mze/lesy/dotace-v-

lesnim-hospodarstvi-a-

myslivosti/adaptace/

Opatření meliorací a 

hrazení bystřin v lesích 

prováděná ve veřejném 

zájmu

Protipovodňová opatření, protierozní 

opatření, odstraňování následků 

živelních pohrom a úpravu vodního 

režimu lesních půd

Nejprve podnět k 

příslušnému krajskému 

úřadu k prohlášení akce 

za opatření ve veřejném 

zájmu.

https://eagri.cz/public/w

eb/mze/lesy/lesnictvi/ziv

otni-situace/meliorace-

a-hrazeni-bystrin-v-

lesich.html

Podpora akreditované 

poradenské činnosti v 

lesním hospodářství

Čerpání poradenské služby vlastníkem 

lesa od akreditovaného poradce

Žádost od 1. 1.

Podklady k proplacení 

do 31. 10. příslušného 

roku

https://eagri.cz/public/w

eb/mze/lesy/dotace-v-

lesnim-hospodarstvi-a-

myslivosti/podpora-

poradenstvi-v-lesnim/

Dotace na ochranu a 

reprodukci genofondu 

lesních dřevin

Genové základny a uznané zdroje 

kvalifikovaného reprodukčního 

materiálu (semenné sady aj.)

Žádost do 30. 9.

https://eagri.cz/public/w

eb/mze/lesy/dotace-v-

lesnim-hospodarstvi-a-

myslivosti/podpora-

genofondu-lesnich-

drevin/

https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/adaptace/
https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/zivotni-situace/meliorace-a-hrazeni-bystrin-v-lesich.html
https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/podpora-poradenstvi-v-lesnim/
https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/podpora-genofondu-lesnich-drevin/


Dotace v zemědělství, potravinářství, poradenství a vzdělávání

Název dotačního 

titulu/programu 
Předmět podpory

Termín 

příjmu/vyhlášení

Bližší informace o 

dotaci (odkaz na 

web)

23. Podpora obcím na 

zajištění nákladů péče o 

zvířata umístěná do 

náhradní péče

23.A. Podpora obcím na 

zajištění nákladů péče o 

zvířata umístěná do 

náhradní 

péče nebo předběžné 

náhradní péče podle 

zákona na ochranu zvířat 

proti 

týrání

Zajištění péče o odebraný skot a 

koně, dále jen „zvířata“, umístěná do 

náhradní péče podle § 28a zákona č. 

246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání, nebo umístěná do předběžné 

náhradní péče podle § 28c zákona č. 

246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání, ve znění pozdějších předpisů. 

Náklady spojené s umístěním zvířat 

do náhradní péče nebo předběžné 

náhradní péče, pokud řízení o 

nařízené náhradní péči nebo 

předběžné náhradní péči o týrané 

zvíře bylo zahájeno do 31. 1. 2021.

Příjem začíná 5. 1. 2022 

a končí 31. 12. 2022

https://eagri.cz/public/

web/mze/dotace/narod

ni-dotace/zasady-

zemedelstvi-

potravinarstvi/zasady-

pro-rok-2022/

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2022/


DOTACE PRO OBCE  V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 

2014−2020 

1.1.1 VZDĚLÁVACÍ AKCE

1.1.2 INFORMAČNÍ AKCE

8.1.1 ZALESŇOVÁNÍ A ZAKLÁDÁNÍ LESŮ

8.4.1 OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ PO KALAMITÁCH

8.5.1 INVESTICE DO OCHRANY MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH 

DŘEVIN

8.6.1 TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

8.6.2 TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN



1.1.1 VZDĚLÁVACÍ AKCE

Příjemce dotace: vzdělávací projekty mohou realizovat pouze subjekty akreditované

Ministerstvem zemědělství.

Míra dotace: 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace (jednotkové sazby)

Příjem žádostí

14. kolo příjmu žádostí - bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře

v termínu od 5. 4. 2022 8:00 hodin do 26. 4. 2022 18:00 hodin. Předpokládaná alokace

činí 40 000 000 Kč.

15. kolo příjmu žádostí – předpokládaný příjem na podzim (říjen) 2022.



1.1.2 INFORMAČNÍ AKCE

Příjemce dotace: vzdělávací projekty mohou realizovat pouze subjekty akreditované

Ministerstvem zemědělství.

Míra dotace: 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. (jednotkové sazby)

Příjem žádostí

14. kolo příjmu žádostí - bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře

v termínu od 5. 4. 2022 8:00 hodin do 26. 4. 2022 18:00 hodin. Předpokládaná alokace

činí 15 000 000 Kč.

15. kolo příjmu žádostí – předpokládaný příjem na podzim (říjen) 2022.



8.1.1 ZALESŇOVÁNÍ A ZAKLÁDÁNÍ LESŮ

Termín ohlášení: ohlášení vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok

2022 lze řádně podat nejpozději ke dni 15. května 2022.

8.4.1 OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ PO KALAMITÁCH

Žadatel: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné
soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Míra dotace: 50 % způsobilých výdajů

Přepokládaný příjem žádostí: 15. kolo příjmu žádostí (říjen) 2022.

8.5.1 INVESTICE DO OCHRANY MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN

Žadatel: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné
soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Míra dotace: 50 % způsobilých výdajů

Přepokládaný příjem žádostí: 15. kolo příjmu žádostí (říjen) 2022.



8.6.1 TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Žadatel: obce a právnické osoby zřízené nebo založené obcemi, dobrovolné svazky
obcí, hospodařící v lesích.

Míra dotace: 50 % způsobilých výdajů

Přepokládaný příjem žádostí: 15. kolo příjmu žádostí (říjen) 2022.

8.6.2 TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN

Žadatel: obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky
obcí.

Míra dotace: 50 % způsobilých výdajů

Přepokládaný příjem žádostí: 15. kolo příjmu žádostí (říjen) 2022.



PODPORA PRO OBCE V RÁMCI INICIATIVY LEADER

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje

Podporována je řada aktivit, ve kterých jsou obce způsobilým žadatelem.

Obce podávají žádost o dotaci přes místní akční skupiny (MAS). Je třeba sledovat,
zda MAS působící na území obce, vyhlásila výzvu na oblast (Fichi), kde je obec
způsobilým žadatelem.

http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-
2014/opatreni/m19-podpora-mistniho-rozvoje-na-zaklade/vyhlasene-vyzvy-mas/

Předpoklad registrace žádosti o dotaci na SZIF do
31. 8. 2022. Registraci předchází příjem žádosti na MAS, jehož termín stanoví MAS
ve své výzvě.

http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m19-podpora-mistniho-rozvoje-na-zaklade/vyhlasene-vyzvy-mas/


19.2.1 PODPORA PROVÁDĚNÍ OPERACÍ V RÁMCI STRATEGIE 
KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

Přehled aktivit dle článků NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1305/2013, na jejichž 

základě MAS tvoří jednotlivé oblasti (Fiche), ve kterých obce mohou žádat.

Článek 14 Předávání znalostí a informační akce

Článek 17, odstavec 1., písmeno c)  Lesnická infrastruktura

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská infrastruktura

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Pozemkové úpravy

Článek 20  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Článek 24, odstavec 1., písmeno a) Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích

Článek 25 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Článek 25 Neproduktivní investice v lesích

Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace 

a uvádění na trh

Článek 35, odstavec 2., písmeno d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů



19.2.1 PODPORA PROVÁDĚNÍ OPERACÍ V RÁMCI STRATEGIE 
KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

Článek 20  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

a) Podpora veřejných prostranství v obcích

b) Podpora MŠ a ZŠ

c) Podpora hasičských zbrojnic

d) Podpora obchodů pro obce

e) Podpora vybraných kulturních památek

f) Podpora kulturních a spolkových zařízení včetně knihoven

g) Podpora stezek 

h) Podpora muzeí a expozic pro obce

Žadatel – vždy obec nebo svazek obcí

Míra podpory – 80 %

Režim podpory - de minimis (obchody,  kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, muzea), 
- nezakládá veřejnou podporu (stezky, veřejná prostranství) ,- oba režimy (památky, hasičské 
zbrojnice, MŠ a ZŠ)



BUDOUCÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI V SP SZP 2023 - 2027   

9 strategických cílů SZP

1.Zajistit příjem zemědělců

2.Zvýšit konkurenceschopnost

3.Zlepšit postavení v hodnotovém řetězci 

4.Aktivity spojené se změnou klimatu

5.Ochrana životního prostředí

6.Ochrana krajiny a biodiverzity

7.Podpora generační obměny

8.Podpora zaměstnanosti a místního rozvoje

9.Ochrana kvality potravin a zdraví zvířat

X. Průřezový cíl: modernizace odvětví podporou a sdílením
znalostí, inovací a digitalizace



KDE SE DAJÍ 
NAJÍT ZÁKLADNÍ 
INFORMACE

www.eagri.cz

http://www.mze.cz/


NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH KOL PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ  SP SZP 2023 – 2027

Jaro/léto (předběžně květen – červenec 2023):

Investice do zemědělských podniků

Investice do zpracování zemědělských produktů

Zahájení činnosti mladého zemědělce

Inovace v potravinářství

Operační skupiny EIP

Podzim (předběžně říjen 2023):

Investice do lesnické infrastruktury

Technologické investice v lesním hospodářství

Technologie snižující emise GHG a NH3

Inovace v zemědělství

Investice do nezemědělských činností

Vodohospodářská opatření v lesích

Investice do obnovy kalamitních ploch

Investice do ochrany MZD

Neproduktivní investice v lesích

Přeměna porostů náhradních dřevin

Kontinuální příjem od jara 2023: Podpora poradenství

Kontinuální příjem od podzimu 2023: Pozemkové úpravy

Kontinuální příjem od roku 2024:  Leader, Vzdělávání a informační činnost



LEADER

Pro LEADER povinně 5 % rozpočtu

Aktivity navazující na aktivity 

podporované a využívané ve stávajícím 

období

Některé aktivity pouze přes MAS

Jednání s ostatními programy kvůli 

nastavení rozhraní



DĚKUJI

ZA POZORNOST

Ing.  Pavel Sekáč, Ph.D.

Náměstek pro řízení Sekce pro fondy EU

Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com; archiv MZe.


