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• minimální výše realizačních způsobilých výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH)
• zjednodušené metody vykazování u projektů do 200 000 EUR

Podporovaná opatření a aktivity
SC 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

• tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel
 vytváření a obnova tůní (mokřadů) (100 %)
 malé vodní nádrže (60 %)
 revitalizace a renaturace vodních toků a niv (100 %)

• odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině (90 %) – mimo ZMV
• tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi

 vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvkůÚSES) – remízy, stromořadí, sady, zatravněné cesty s doprovodnými dřevinami, meze, průlehy, větrolamy, 
zatravněné zasakovací pásy, hrázky, terasy, svodné příkopy (80 %, ÚSES 100 %)

 zavádění půdoochranných technologií (20 % s nižším ochranným účinkem, 40 % s vyšším ochranným účinkem)
 zavádění precizního zemědělství (40 %)

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021-
2027
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Půdoochranné technologie s vyšším ochranným účinkem
pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice, čirok) na rozteč řádků 37,5 cm s využitím meziplodin a setím do nezpracované půdy, no-till.
technologie strip-till s využitím meziplodin. 
Půdoochranné technologie s nižším ochranným účinkem
zakládání porostu do meziplodiny, nebo rostlinných zbytků z předchozí sklizně bez zpracování půdy do doby setí (alternativně s možností jedné mělké 
operace před setím do 10 cm hloubky).
pěstování hlavní plodiny (obilovina, řepka) s podsevem jetelovin (leguminóz), jetelotravních porostů a travních porostů. Obě plodiny musí být založeny 
současně v jedné operaci. Technologie pro erozně ohrožené plochy (SEO a MEO).
pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice, čirok s podplodinou. Porost podplodiny je buď založen s hlavní plodinou v jednom přejezdu, 
nebo po vzejití hlavní plodiny. 
technologie podrývání s hloubkou větší jak 35 cm a roztečí slupic do 75 cm.
technologie důlkování a hrázkování pro okopaniny (brambory, zelenina) s odkameňováním nebo bez odkameňování. Dále je možné technologii doplnit 
o přísev ochranné plodiny do kolejové brázdy.

- Secí stroje, stroje pro pásové zpracování půdy, meziřádkové kypřiče, podráváky, stroje pro důlkování, hrázkování
- Zapojení ploch do protierozní kalkulačky, plánování osevních postupů s použitím podporovaných technologií

ZAVÁDĚNÍ PŮDO OCHRANNÝCH TECHNOLOGIÍ
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A. Základní vybavení pro precizní zemědělství
v této kategorii je vybavené určené pro ty zemědělské subjekty, které zatím žádné vybavení z precizního zemědělství nemají.
B. Nadstavba I. stupně – nadstavba k základnímu vybavení pro precizní zemědělství
v této kategorii je vybavení určené pro ty zemědělské subjekty, které již základní vybavení pro precizní zemědělství mají a chtějí se zabývat navazujícími 
operacemi, jako jsou variabilní aplikace a monitorování výnosu.
C. Nadstavba II. stupně – nadstavba, kterou lze doplnit základní vybavení s nadstavbou I. stupně  
tato kategorie je určena pro ty zemědělské subjekty, které již mají potřebné vybavení, jako jsou autopiloty na strojích a ISOBUS propojení s přípojným 
zařízením a chtějí nadstavbu v podobě další senzorové techniky a také software pro vyhodnocení získaných dat.

- Asistované řízení strojů, automatické řízení strojů, monitoring pohybu souprav, systém telematiky, meteostanice, výnosoměry, optické senzory, 
software pro zpracování dat podniku a další.

- Bude sledováno zejména snížení četnosti pojezdů, aplikace hnojiv a POR.
- Podmínky podpory, sledované ukazatele půdoochranných technologií a precizního zemědělství nastavujeme ve spolupráci s VÚMOP, v.v.i. A 

VÚZT, v.v.i. Předpoklad spuštění výzev nejdříve v r. 2022.

ZAVÁDĚNÍ PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ
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Podporovaná opatření a aktivity
SC 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem 
znečištění

• péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů
 předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů (100 %) 

- min. výše realizačních způsobilých výdajů bude nejspíše činit 50 000 Kč (bez DPH)
- přenosné ohradníky, pevné ohrady, košáry, zradidla, pes pasteveckého plemene

Veřejná podpora 
• u některých opatření se předpokládá využití podpory de minimis
• použití notifikace je uvažováno u zavádění půdoochranných technologií a u pilotního zavádění precizního zemědělství
• notifikace bude zachována u opatření předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021-
2027
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NÁRODNÍ PROGRAMY

Program péče o krajinu
 Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B)

max. výše dotace 250 000,-Kč, až 100% podpora

výzva vyhlašována každý rok během února

Program obnovy přirozených funkcí krajiny 
 Podprogram 115 174 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy

max. výše dotace 1 mil. Kč, až 100% podpora

 Podprogram 115 175 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy
max. výše dotace 250 000,-Kč, až 100% podpora

výzva vyhlašována kažodorčně (jaro – podzim)
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Program péče o krajinu (PPK B)

Předmět podpory:
• Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy a biotopy druhů uvedených v červených seznamech nebo pro podporu uvedených druhů ve volné 

krajině

Podporovaná opatření:
 seč, extenzivní či obnovní pastva
 odstranění dřevinného náletu
 změna druhově chudých lučních porostů na druhově bohaté za použití geneticky a stanovištně odpovídajícího osiva
 tvorba a obnova mokřadů a tůní
 speciální opatření např. rozrušování drnu, péče o hnízdiště a zimoviště
 likvidace invazních a expanzivních druhů rostlin a živočichů
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• Péče o krajinné prvky
Podporovaná opatření:

 péče o významné krajinné prvky (VKP) – seč, pastva
 péče o prvky územního systému ekologické stability (ÚSES)
 ošetření a ochrana významných a památných stromů, jejich skupiny a stromořadí
 péče o genofondové plochy odrůd ovocných dřevin

• Vytváření krajinných prvků
Podporovaná opatření:

 výsadba nelesní zeleně včetně ovocných stromů tradičních odrůd – liniové, skupinové výsadby, solitéry
 realizace ÚSES
 obnova mezí, remízů
 tvorba a obnova mokřadů a tůní
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Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)

Podprogram 115 174 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy
 obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce malých vodních nádrží přírodě blízkého 

charakteru 
- nesmí sloužit intenzivnímu chovu ryb

Podprogram 115 175 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy
 tvorba a obnova ekostabilizačních prvků v krajině – výsadby dřevin, obnova mezí, remízů, zasakovacích pásů
 tvorba a obnova biotopů pro zvláště chráněné druhy – seč, extenzivní pastva, výřez náletů
 likvidace invazních a expanzivních druhů
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Děkuji za pozornost

Otázky, diskuse…


