
INVESTIČNÍ DOTACE PRO ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2023
22.2. 2023
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

NOVÁ SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ 

POLITIKA V LETECH 2023-2027

INVESTIČNÍ DOTACE V ROCE 2023



SP SZP 2023-2027
A)PŘÍMÉ PLATBY

B)SEKTOROVÉ INTERVENCE

C)ROZVOJ VENKOVA

CELKOVÝ ROZPOČET NA SP SZP: CCA 8 MLD. EUR

rozpočet na přímé platby (jen z EZZF): 4,178 mld. EUR

rozpočet na rozvoj venkova: 3,768 mld. EUR                         

(s kofinancováním)

rozpočet na sektorové intervence: 50 mil. EUR + 20 mil. EUR 

pro víno + 20 mil. EUR pro včely (uváděno s kofinancováním), 

pro organizace producentů je rozpočet zvlášť - 50 mil. EUR.
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HARMONOGRAM PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ  V 
RÁMCI SZP PRO ROK 2023

Projektové 
intervence  

letní kolo 
(červen/červenec 

2023)

•33.73 Investice do 
zemědělských 

podniků

•34.73 Investice do 
zpracování 

zemědělských 
produktů

•49.75 Zahájení 
činnosti mladého 

zemědělce

51.77 Inovace při 
zpracování 

zemědělských 
produktů 

53.77 Podpora 
operačních skupin 

a projektů EIP

52.77 LEADER 
(pouze výběr 

programových rámců 
SP SZP) 
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Projektové intervence 

podzimní kolo 

(říjen 2023)

35.73 Technologické investice v 
lesním hospodářství

36.73 Investice do lesnické 
infrastruktury

37.73 Technologie snižující 
emise GHG a NH3

38.73 Investice do obnovy 
kalamitních ploch

39.73 Investice do ochrany MZD

40.73 Vodohospodářská opatření 
v lesích

43.73 Neproduktivní investice 
v lesích

44.73 Přeměna porostů 
náhradních dřevin

45.73 Investice do 
nezemědělských činností



OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL

• zemědělský podnikatel

• skupina zemědělců

VÝŠE DOTACE

• 40 % způsobilých výdajů

• + 10 % pro mladé začínající zemědělce

• + 10 % pro ekologické zemědělce

• maximální částka dotace na jeden projekt je      
30 000 000 Kč

Na oblast welfare zvířat bude určeno minimálně   
10 % rozpočtu intervence

ALOKACE 
NA 1. KOLO 
3,95 MLD. KČ

CELKOVÁ ALOKACE 
9,8 MLD. KČ
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INTERVENCE 33.73 
INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ



ZÁMĚRY

a) projekty do 2 mil. Kč a max. 150 ha, MSP; 
Živočišná výroba 

b) projekty do 2 mil. Kč a max. 150 ha, MSP; 
Rostlinná výroba

c) Skot

d) Prasata

e) Drůbež

f) Ostatní živočišná výroba

g) Rostlinná výroba 

h) Vinná réva

i) Welfare drůbeže
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 stavby a technologie sloužící pro živočišnou výrobu

 stavby a technologie sloužící pro rostlinnou a 
školkařskou výrobu

 nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou 
výrobu

 náklady spojené s přípravou a realizací projektu – pouze 
pro záměr a) a b)

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

DALŠÍ PODMÍNKY

 Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových 

příjmech žadatele činí 30 % a více.*

 Limit částky dotace na skupinu propojených podniků. 



• zemědělský podnikatel

• výrobce potravin

• výrobce krmiv

OPRÁVNĚNÝ 
ŽADATEL

• 30 % způsobilých výdajů

• + 10 % pro mladé začínající 
zemědělce

• + 10 % pro malé podniky

• maximální částka dotace na jeden 
projekt je 30 000 000 Kč

VÝŠE DOTACE

ALOKACE 
NA 1. KOLO 
1,94 MLD. KČ

CELKOVÁ ALOKACE 
4,8 MLD. KČ
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INTERVENCE 34.73 
INVESTICE DO ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH 
PRODUKTŮ



ZÁMĚRY

a) zemědělské podniky 
MSP

b) zpracovatelské podniky 
MSP

c) zpracovatelské + 
zemědělské podniky velké 
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 investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv

 investice pro finální úpravu, balení a označování produktů

 investice do skladování

 investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně 
výstavby a rekonstrukcí budov

 investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

DALŠÍ PODMÍNKY
 Limit částky dotace na skupinu propojených podniků. 

 Projekt se netýká rybolovu, akvakultury a zpracování jejich 

produktů.



OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL

• mladý začínající zemědělec 18–40 let

• s minimální zemědělskou kvalifikací 

• historie podnikání v zemědělství max. 2 roky před 
podáním Žádosti o dotaci

VÝŠE DOTACE

• Základní sazba - 1 500 000 Kč 

• Navýšená sazba pokud je předmětem 
podnikatelského plánu zpracování vlastní produkce 
(ANNEX) - 2 030 000 Kč

• Dotace je vyplacena po schválení podnikatelského 
plánu a podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

ALOKACE 
NA 1. KOLO 
555 MIL. KČ

CELKOVÁ ALOKACE 
2,75 MLD. KČ
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INTERVENCE 49.75 
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÉHO ZEMĚDĚLCE



ZÁMĚRY

a) muži

b) ženy

9

 dotace se poskytuje na realizaci podnikatelského plánu

 obsahem plánu může být:  

stavby a technologie sloužící pro živočišnou a rostlinnou výrobu, 
mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, úprava a 
zpracování vlastní produkce zemědělské výroby, nákup 
zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy), 
hospodářských zvířat, sadby, osiv, krmiv, hnojiv a prostředků na 
ochranu rostlin.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

DALŠÍ PODMÍNKY

 podpora je pro mikro a malé podniky

 podnikatelský plán je vyhotoven na 2 roky 

 minimální zemědělská kvalifikace 

 žadatel k podání ŽOD nepřekročí standardní produkci*

 žadatel nebyl příjemcem dotace z operace 6.1.1 nebo 

opatření I.3.2, ani jeho manžel/manželka nebo registrovaný 

partner/partnerka



OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL

• uskupení výrobce potravin/krmiv a výzkumné 
instituce

VÝŠE DOTACE

• 60 % způsobilých výdajů

• maximální částka dotace na jeden projekt je 30 000 
000 Kč

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

• výdaje spolupráce na vývoji a aplikaci nových
produktů, postupů a technologií ve zpracování
zemědělských produktů

ALOKACE 
NA 1. KOLO 
48,4 MIL. KČ

CELKOVÁ ALOKACE 
192 MIL. KČ
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INTERVENCE 51.77 
INOVACE PŘI ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH 
PRODUKTŮ 



• zemědělský podnikatel

• výrobce potravin

• výzkumné organizace

• další právnické nebo fyzické osoby (brokeři 
- poradci a další aktéři rozvoje venkova, 
držitelé lesa), které budou členy tzv. 
operační skupiny

OPRÁVNĚNÝ 
ŽADATEL 

• v případě nákladů spolupráce 100 % 
způsobilých výdajů

• v případě nákladů na investice max.  65 % 
způsobilých výdajů

• v případě nákladů na neproduktivní investice 
100 % způsobilých výdajů

VÝŠE DOTACE

ALOKACE 
NA 1. KOLO 

217,8 MIL. 
KČ

CELKOVÁ ALOKACE 
360 MIL. KČ
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INTERVENCE 53.77 
PODPORA OPERAČNÍCH SKUPIN A PROJEKTŮ 
EIP

PŘENOS VÝSLEDKŮ VÝZKUMU/INOVACÍ DO 

PRAXE V ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ A 

LESNICTVÍ.



ZÁMĚRY

a) zemědělské a 
potravinářské inovativní 
projekty, kde jsou kromě 
nákladů spolupráce součástí i 
náklady na investice

b) zemědělské a 
potravinářské inovativní 
projekty, které investici 
nevyžadují

c) projekty zaměřené na 
inovaci v lesnictví, a to vždy 
bez investičních nákladů

12

 provozní výdaje spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, 
postupů a technologií 

 náklady spojené s přípravou a realizací projektu a ostatní výdaje na 
spolupráci

 investiční výdaje související s podstatou spolupráce – investice 
související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do 
praxe inovativních postupů a technologií, které jsou výsledkem 
spolupráce členů operační skupiny včetně stavebních investic 
nezbytných pro realizaci projektu.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

DALŠÍ PODMÍNKY
 operační skupina je složena minimálně ze dvou členů operační 

skupiny

 minimálně jeden člen je zástupce z podnikatelského sektoru

 beneficienty/ členy operační skupiny jsou podnikatelské 

subjekty v odvětví zemědělství a potravinářství, lesnictví a 

zástupci vědecko-výzkumného sektoru a další aktéři venkova



ALOKACE 
NA 1. KOLO 

580,8 MIL. 
KČ

CELKOVÁ ALOKACE 
1,92 MLD. KČ

13

INTERVENCE 37.73 
TECHNOLOGIE SNIŽUJÍCÍ EMISE GHG A NH3

OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL

• zemědělský podnikatel

VÝŠE DOTACE

• 50 % způsobilých výdajů pro investice do rostlinné výroby a pro 
investice týkající se zemědělských bioplynových stanic

• 60 % způsobilých výdajů pro investice do živočišné výroby

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

•podpora technologií, které jsou nad rámec požadavků evropských a 
národních právních předpisů a povedou k redukci emisí GHG a NH3

z rostlinné i živočišné výroby

• technologie zlepšující mikroklima stájí

• technologie snižující emise GHG a NH3 z živočišné výroby

• technologie přesného dávkování N a precizního zemědělství

• technologie aplikace organických a statkových hnojiv přímo do půdy

• technologie přímého setí do rostlinných zbytků

• zastřešení koncových skladů digestátu u zemědělských bioplynových 
stanic

• instalace pro akumulace bioplynu



OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL

• zemědělský podnikatel

VÝŠE DOTACE

• 60 % způsobilých výdajů

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

• investice do staveb a technologií souvisejících s diverzifikací, např.: 
nepotravinářské využití zemědělské produkce, obnova řemeslné 
výroby, maloobchod, zpracování dřeva, specializované stavební činnosti, 
agroturismus

DALŠÍ PODMÍNKY

• Projekt se netýká zpracování produktů rybolovu a akvakultury.

• Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v 
poměru k celkovým příjmům za poslední uzavřené účetní (zdaňovací) 
období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha.

ALOKACE 
NA 1. KOLO  
363 MIL. KČ

CELKOVÁ ALOKACE 
1,2 MLD. KČ
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INTERVENCE 45.73 
INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ



DĚKUJI ZA POZORNOST

vrchní ředitel sekce Ing. Pavel Sekáč, Ph. D.
Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com, EK a archiv MZe


