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Program rozvoje venkova

15. Kolo PRV – říjen 2022
Podpora pro lesy…. zemědělci se dočkají až v roce 2023
Lesnická technika (operace 8.6.1.)
Dřevozpracující provozovny (operace 8. 6. 2.)
Diverzifikace – tvarovaná biopaliva (operce 6. 4. 1.)
Obnova lesních porostů po kalamitách (operace 8. 4. 1.)

OPTAK

Operační program
Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)
Úspory energie ve firmách
Termín příjmu žádostí: září 2022 – listopad 2023
• žadatel: podnikatel (včetně zemědělských)
• dotace: Konkrétní výše podpory u jednotlivých velikostí je ovlivněna vždy
regionem, ve kterém se podnik nachází
•
•
•

Malé podniky – 55-65 %
Střední podniky – 45-55 %
Velké podniky – 35-45 %

• základní podmínky: lze pouze na nahrazující investice (nikoliv novostavby či
nově zavedené technologie). Cílem je snížení spotřeby energie novým
technickým/technologickým řešením oproti současnému stavu.

OPTAK

Operační program
Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)
Úspory energie ve firmách
Příklady investic v zemědělství:
stavební úpravy administrativních budov
modernizace posklizňových linek
výměna technologií chlazení mléka (tanky)
modernizace provozů chovu drůbeže a prasat
Dlouhodobě nevychází modernizace stájí pro chov skotu či výměny dojíren…..
Tyto investice je možné doplnit jako doprovodné např. k posklizňové lince.
Projekt tedy může obsahovat například výměnu sušky a LED osvětlení ve stáji…

PRV

Program rozvoje venkova 2023 + (PRV)
1. Kolo PRV 2023
Termín příjmu žádostí: květen/červen 2023
Výzvy:
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

PRV

Program rozvoje venkova 2023 + (PRV)
33.73 - Investice do zemědělských podniků
Termín příjmu žádostí: květen / červen 2023
• žadatel: zemědělský podnikatel
• dotace: 40 % způsobilých výdajů (tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé
začínající zemědělce a o 10 % pro zemědělce podnikající v ekologickém zemědělství.)

• Maximální částka dotace činí 30 000 000 Kč (u „běžného podniku“ se tak bude
pohybovat dotace 40% z max. 50 mil Kč)

Způsobilé výdaje:

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

PRV

Program rozvoje venkova 2023 + (PRV)
Zahájení činnosti mladého zemědělce
Termín příjmu žádostí: květen / červen 2023
• žadatel: Mladý začínající zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni podání
Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let
(nedosáhla věku 41 let), dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za
stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou
• činnost poprvé jako vedoucí podniku.dotace: 58 000 EUR a v případě
zpracování vlastní zemědělské produkce
78 000 EUR
Způsobilé výdaje:
nákup, výstavba či rekonstrukci zemědělských nemovitostí
pořízení technologií, strojů, osiv, sadby, prostředků na ochranu rostlin
investice pro zpracování vlastních produktů a jejich uvádění na trh apod.

PRV

Program rozvoje venkova 2023 + (PRV)
2. Kolo PRV 2023
Termín příjmu žádostí: předběžně říjen 2023
Výzvy:
36.73 - Investice do lesnické infrastruktury
35.73 - Technologické investice v lesním hospodářství
37.73 - Technologie snižující emise GHG a NH3
50.77 - Inovace v zemědělské prvovýrobě
45.73 - Investice do nezemědělských činností
40.73 - Vodohospodářská opatření v lesích
38.73 - Investice do obnovy kalamitních ploch
39.73 - Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
43.73 - Neproduktivní investice v lesích
44.73 - Přeměna porostů náhradních dřevin

PRV

Program rozvoje venkova 2023 + (PRV)
37.73 - Technologie snižující emise GHG a NH3
Termín příjmu žádostí: podzim 2023
Cílem intervence je podpořit technologické investice v zemědělských podnicích, které
jsou nad rámec požadavků stanovených evropskými či národními právními předpisy a
povedou k redukci emisí GHG a NH3 z rostlinné i živočišné výroby….
•

žadatel: zemědělský podnikatel

• Dotace:

50 % způsobilých výdajů pro investice do rostlinné výroby
60 % způsobilých výdajů pro investice do živočišné výroby

Způsobilé výdaje:

Technologie zlepšující mikroklima stájí
Technologie snižující emise GHG a NH3 z živočišné výroby
Technologie přesného dávkování dusíku a precizního zemědělství
Zemědělské bioplynové stanice na zastřešení koncových skladů digestátu
Instalace pro akumulace bioplynu

PRV

Podpora poradenství
Od roku 2023 lze očekávat podporu zemědělským podnikatelům v oblasti poradenské
činnosti.
Využitím služeb certifikované poradenské společnosti v režimu Advigreen vznikne nárok na
dotaci za jejich služby.
Společnost AGROTEAM CZ je prvním a v současné době stále jediným držitelem
certifikátu ADVIGREEN

Děkuji za pozornost!
Michal Weber
weber@agroteam.cz
Tel: 702 062 070

