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Operační program „Rozvoj venkova 
a multifunkční zemědělství“

Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (OP Ze-
mědělství) je programový dokument, který představuje základní koncepční 
rámec připravený Ministerstvem zemědělství pro poskytování projektových 
podpor pro české zemědělství a venkov v období po přistoupení České re-
publiky k EU. 
OP Zemědělství představuje rozpracování 5. prioritní osy Národního rozvo-
jového plánu (NDP) České republiky na období let 2004–2006.
Účelem zpracování OP Zemědělství je podpora zemědělské prvovýroby 
a zpracování zemědělských produktů, podpora lesního a vodního hospodář-
ství, a zajištění trvale udržitelného rozvoje venkova. 
Cílem OP Zemědělství je podpora trvalého hospodářského růstu i růstu 
kvality života obyvatel, založená zejména na:
•  zvyšování konkurenceschopnosti odvětví,
•  zajištění zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů,
•  snižování rozdílů v sociálních podmínkách,
•  zachování kulturní krajiny,
•  ochraně a zlepšování životního prostředí.
Spolufinancování projektů realizovaných v rámci OP Zemědělství je hrazeno 
z orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu 
(EAGGF) a z Finančního nástroje pro usměrňování rybolovu (FIFG). 
Celková částka určená na financování projektů v rámci OP zemědělství, která 
se skládá z prostředků strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpoč-
tu, činí 250,6 mil. EUR na období 2004–2006. Projekty přinášející zisk budou 
spolufinancovány z 50 %, neziskové projekty ze 100 %.
OP Zemědělství navazuje na opatření předvstupního programu SAPARD 
a dále je rozšiřuje po stránce obsahové i finanční. OP Zemědělství sestává 
ze tří základních priorit se sedmi opatřeními, z nichž některá jsou dále roz-
pracována na jednotlivá podopatření. 
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1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků 

1.1.1 Investice do zemědělského majetku a podpora mladým 
začínajícím zemědělcům 

Podporujeme:
ü zlepšení míst pro skladování kejdy a chlévské mrvy;
ü racionalizace a přestavbu stávajících zařízení v chovu skotu, prasat, ovcí, koz 

a nosnic;
ü rekonstrukci skladovacích kapacit pro ovoce a zeleninu; 
ü pořízení strojů pro zemědělskou výrobu.
Příjemce dotace: 
Fyzická a právnická osoba nebo osoba zapsaná do evidence samostatně hos-
podařících rolníků, jejichž příjmy pocházejí ze zemědělské výroby. 
V případě dotace začínajícím mladým zemědělcům může být v souladu s čl. 8
nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 příjemcem:
a) fyzická osoba, která nedosáhla ke dni podání žádosti věku 40 let, dosáhla 

minimální zemědělské kvalifikace, zahajuje činnost na zemědělském 
hospodářství poprvé.

b) právnická osoba, která má max. pět účastníků – fyzických osob, přičemž 
tito účastníci a členové statutárních orgánů musí splňovat následující 
podmínky : žádný z nich nedosáhl ke dni podání žádosti věku 40 let, každý 
z nich dosáhl minimální zemědělské kvalifikace, každý z nich zahajuje 
činnost na zemědělském hospodářství poprvé.

V případě a) a b) může být žádost podána do pěti let od zahájení činnosti 
v zemědělství.
Výše dotace:    do 50 % přijatelných nákladů 
v méně příznivých oblastech  do 60 % přijatelných nákladů 
u začínajících mladých zemědělců  do 55 % přijatelných nákladů 
u začínajících mladých zemědělců v méně příznivých oblastech  
         do 65 % přijatelných nákladů

Přijatelné náklady na jednotlivý projekt jsou od 10 tis. € (cca 318 tis. Kč)1 do 
l mil. € (cca 31,8 mil. Kč).

1 Pro přepočet použit kurz 31,805 Kč/€, stanovený DG Regio k 21. 10. 2003.
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Maximální výše dotace na jednoho příjemce v období 2004–2006 je až 
3 mil. € (cca 95,4 mil. Kč).

1.1.2 Prohlubování diverzifikace zemědělských činností 

Podporujeme:
ü výrobu, zpracování a přímý prodej zemědělských výrobků;
ü výrobu a zpracování nepotravinářských zemědělských výrobků a jejich uvá-

dění na trh; 
ü výrobu a zpracování biomasy pocházející z vlastní zemědělské činnosti a její 

uvádění na trh. 

Příjemce dotace: 
Fyzická a právnická osoba nebo osoba zapsaná do evidence samostatně hos-
podařících rolníků, jejichž příjmy pocházejí ze zemědělské výroby.
Výše dotace:    do 50 % přijatelných nákladů 
v méně příznivých oblastech  do 60 % přijatelných nákladů 

Přijatelné náklady na jednotlivý projekt jsou od 2 tis. € (cca 63,6 tis. Kč) do 
50 tis. € (cca 1,59 mil. Kč).
Maximální výše dotace na jednoho příjemce v období 2004–2006 je až 
200 tis. € (cca 6,36 mil. Kč).

1.2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing

Podporujeme:
ü investice, modernizace a rekonstrukce výrobních zařízení;
ü zavádění nových technologií;
ü zlepšení a racionalizaci postupů zpracovávání zemědělských produktů;
ü investice ke zlepšování a monitorování kvality výrobků; 
ü zlepšování pracovních podmínek; 
ü investice ke zlepšování a monitorování zdravotních podmínek; 
ü zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí;
ü zavádění technologií souvisejících s dohledatelností výrobků.

Podporu lze poskytnout na zlepšení zpracování masa, mléka, ovoce, zele-
niny, drůbeže, produktů mlýnského průmyslu a škrobu v prvním stupni 
zpracování.
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Příjemce dotace: 
Podnikatel na základě zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích, v platném znění – tedy osoba, která vyrábí, s výjimkou fyzických 
osob provozujících zemědělskou prvovýrobu nezapsaných do evidence podle 
zvláštního předpisu, dále osoba, která nakupuje, dováží nebo skladuje potraviny 
za účelem jejich uvádění do oběhu, a osoba, která s nimi obchoduje. U subjektů 
s případnou státní účastí musí být podíl této účasti nižší než 25 %.
Výše dotace:    do 50 % přijatelných nákladů 
Přijatelné náklady na jednotlivý projekt jsou od 12 tis. € (cca 382 tis. Kč) do 
1 mil. € (cca 32 mil. Kč).
Maximální výše dotace na jednoho příjemce v období 2004–2006 je až 
3 mil. € (cca 95 mil. Kč).

1.3 Lesní hospodářství

1.3.1 Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami 
a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření

Podporujeme:
ü ochranná opatření pro zamezení resp. zmírnění škod způsobených kalamitami 

v lesích;
ü rekonstrukce poškozených lesních porostů;
ü obnovu lesa po kalamitních těžbách; 
ü provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních 

tocích a v jejich povodích a protierozní opatření;
ü odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích 

a v jejich povodích, likvidace erozních rýh, nátrží a strží.

Příjemce dotace:
a) vlastník lesa nebo nájemce lesa,
b) vlastník veřejných lesů (správce lesů ve vlastnictví státu nebo kraje),
c) sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců lesů vymezených 

v písmenu a).

Výše dotace:    100 % přijatelných nákladů 

Přijatelné náklady na jednotlivý projekt jsou od 1660 € (cca 52,8 tis. Kč) do 
1,67 mil. € (cca 53,1 mil. Kč).
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Maximální výše dotace na jednoho příjemce v období 2004–2006 je až 
2 mil. € (cca 63,6 mil. Kč).

1.3.2 Investice do lesů

Podporujeme:
ü výstavbu, rekonstrukci resp. modernizaci lesní dopravní sítě;
ü výstavbu, rekonstrukci resp. modernizaci zařízení upravující vodní režim 

(meliorace, retenční nádrže, apod.);
ü podporu činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti 

jeho návštěvníků (budování stezek pro turisty, mostků, cyklostezek, zřizová-
ní parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, 
informačních tabulí apod.);

ü pořízení strojů a zařízení na údržbu a opravy lesních cest, pěšin a stezek, na 
údržbu a čištění vodních ploch, vodotečí a meliorační sítě, a pořízení ekolo-
gických technologií užívaných v lesnictví.

Příjemce dotace:
a) vlastník lesa nebo nájemce lesa za podmínky, že lesní pozemky nejsou ve 

vlastnictví státu nebo kraje,
b) sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců lesů vymezených 

v písmenu a).

Výše dotace:    do 50 % přijatelných nákladů 

Přijatelné náklady na jednotlivý projekt jsou od 2 tis. € (cca 63,6 tis. Kč) do 
500 tis. € (cca 15,9 mil. Kč).
Maximální výše dotace na jednoho příjemce v období 2004–2006 je až 
1 mil. € (cca 31,8 mil. Kč).

1.3.3 Sdružování majitelů lesa

Podporujeme:
ü zařízení nezbytných kancelářských prostor a jejich vybavení pro činnost 

sdružení, včetně výpočetní techniky;
ü pořízení předmětů souvisejících s rozsahem poskytovaných činností, které 

bude sdružení pro své členy vykonávat minimálně v nejbližších pěti le-
tech.
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Příjemce dotace:
Sdružení s právní subjektivitou, které dosud neobdrželo podporu na založení 
sdružení a k datu podání žádosti sdružuje nejméně 10 vlastníků lesa. Minimální 
výměra sdružení je 150 ha.

Výše dotace:    do 50 % přijatelných nákladů

Přijatelné náklady na jednotlivý projekt jsou od 2 tis. € (cca 63,6 tis. Kč) do 
300 tis. € (cca 9,5 mil. Kč).
Maximální výše dotace na jednoho příjemce v období 2004–2006 je až 
300 tis. € (cca 9,5 mil. Kč).

1.3.4 Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd

Podporujeme:
ü zalesnění zemědělsky nevyužívaných nelesních půd;
ü péči o mladé lesní kultury do zajištění založené dle předchozího bodu.

Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd se bude týkat půd, které byly 
dosud evidovány v katastru nemovitostí jako zemědělské, ale nebyly v po-
sledních třech letech zemědělsky využívány a obdělávány. 

Příjemce dotace:
a) vlastník pozemku, pokud pozemky nejsou ve vlastnictví státu nebo kraje,
b) sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků vyme-

zených v písmenu a).

Výše dotace:    100 % přijatelných nákladů 
Přijatelné náklady na jednotlivý projekt jsou od 600 € (cca 19 tis. Kč) do 
300 tis. € (cca 9,5 mil. Kč).
Maximální výše dotace na jednoho příjemce v období 2004–2006 je až 
300 tis. € (cca 9,5 mil. Kč).

2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 

2.1.1 Pozemkové úpravy

Podporujeme:
ü geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav;
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ü vyměřování pozemků za účelem přesné identifikace vlastnických parcel 
a vytyčení nově navržených pozemků vycházející ze schváleného návrhu 
pozemkové úpravy;

ü realizaci společných zařízení pozemkových úprav (tj. polní cesty, protierozní 
opatření, ÚSES).

Příjemce dotace:
Pozemkové úřady.
Výše dotace:    100 % přijatelných nákladů 
Přijatelné náklady na jednotlivý projekt jsou od 10 tis. € (cca 318,1 tis. Kč) do 
1,666 mil. € (cca 53 mil. Kč).
Maximální výše dotace na jednoho příjemce v období 2004–2006 je až 
2,6 mil. € (cca 82,7 mil. Kč).

2.1.2 Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny 

Podporujeme:
ü obnovu zemědělského produkčního potenciálu;
ü prevenci před povodněmi.

Příjemce dotace:
Právnická osoba (kromě sdružení a svazů) podnikající v zemědělství nebo 
samostatně hospodařící rolník. Příjemce dotace je vlastníkem nebo nájemcem 
objektu, který je předmětem žádosti/vlastníkem nebo nájemcem pozemku 
u nových staveb u podpory poskytované na prevenci před povodněmi.

Výše dotace:    100 % přijatelných nákladů 

Přijatelné náklady na jednotlivý projekt jsou od 33 tis. € (cca 1 mil. Kč) do 
83 tis. € (cca 2,6 mil. Kč).
Maximální výše dotace na jednoho příjemce v období 2004–2006 je až 
249 tis. € (cca 7,9 mil. Kč).

2.1.3 Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů

Podporujeme:
ü obnovu a rekonstrukci rybníků a zemědělských vodních nádrží, které neslouží 

k chovu ryb za účelem podnikání;
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ü rekonstrukci bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení včetně příslušenství 
těchto objektů; 

ü pořízení a obnovu staveb k vodohospodářským melioracím pozemků (stavby 
k závlaze a odvodnění pozemků).

Příjemce dotace:
Právnická osoba (kromě sdružení a svazů) podnikající v zemědělství nebo 
provozující meliorační zařízení nebo samostatně hospodařící rolník. Příjemce 
dotace je vlastníkem nebo nájemcem objektu, který je předmětem žádosti/
vlastníkem nebo nájemcem pozemku u nových staveb u podpory poskyto-
vané na pořízení a obnovu staveb k vodohospodářským melioracím pozemků. 
Výše dotace:    100 % přijatelných nákladů 
Přijatelné náklady na jednotlivý projekt jsou od 33 333 € (cca 1,06 mil. Kč) do 
333 330 € (cca 10,6 mil. Kč).
Maximální výše dotace na jednoho příjemce v období 2004–2006 je až 
333 330 € (cca 10,6 mil. Kč). 

2.1.4 Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+)

Podporujeme:
ü integrované územní strategie rozvoje venkova pilotního charakteru připra-

vených Místními akčními skupinami (MAS). Strategie bude uskutečňována 
prostřednictvím individuálních projektů;

ü osvojování schopností nezbytných pro přípravu venkovských komunit na 
přípravu a realizaci lokálních strategií rozvoje venkova:
a) technickou pomoc pro studie lokální oblasti, analýzu území, ze které vyplývá 

připravovaná strategie a která zohledňuje i záměry obyvatel daného území,
b) informování a vzdělávání populace pro podporu aktivní účasti v procesu 

rozvoje,
c) zakládání reprezentativních místních rozvojových partnerství,
d) vypracování integrovaných rozvojových strategií,
e) financování vyhledávání a přípravy žádostí o podporu.

Příjemce dotace:
Pro pilotní integrované strategie/MAS
    Příjemcem podpory je MAS, která předloží kvalitní rozvojovou strategii 

v souladu s Oznámením EK členským státům č. 2000/C139/05 ze dne 
14. dubna 2000. 
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    Konečným příjemcem je předkladatel dílčího projektu v rámci integrované 
rozvojové strategie.

    Konečným příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, obec, svazek 
obcí, podnikatelský subjekt, nestátní nezisková organizace za podmínky, 
že působí v území, pro které je strategie připravena. 

Pro osvojování schopností
    Konečným příjemcem je MAS nebo subjekty, spojující se za účelem za-

ložení MAS a přípravy rozvojové strategie (zastupuje je určený zástupce 
s právní subjektivitou).

Výše dotace: 
u investic přinášejících zisk  do 50 % přijatelných nákladů 
u investic nepřinášejících zisk  100 % přijatelných nákladů

Přijatelné náklady, na které může být poskytnuta podpora jsou v rozmezí:
a) pro Pilotní integrovanou strategii/MAS od 150 tis. € (cca 4,770 mil. Kč) 

do 200 tis. € (cca 6,361 mil. Kč) /projekt
    Maximální výše dotace na jednu Pilotní integrovanou strategii v období 

2004–2006 je až 200 tis. € (cca 6,370 mil. Kč). 
b) pro osvojování schopností od 10 tis. € (cca 318 tis. Kč) do 20 tis. € (cca 

637 tis. Kč) /projekt
    Maximální výše dotace pro jednoho příjemce v období 2004–2006 je až 

20 tis. € (cca 637 tis. Kč).

2.1.5 Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství

Podporujeme:
ü výstavbu, rekonstrukci a modernizaci a vybavení zařízení pro agroturisti-

ku;
ü zařízení a vybavení zařízení pro volný čas;
ü diverzifikaci zemědělských činností a činností blízkých zemědělství k zajištění 

více aktivit nebo alternativních příjmů;
ü investice na využívání alternativních zdrojů energie (max. 5 MW).

Příjemce dotace:
Fyzická a právnická osoba nebo samostatně hospodařící rolník, jejichž příjmy 
pocházejí ze zemědělské výroby.

Výše dotace:    do 50 % přijatelných nákladů 
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Přijatelné náklady na jednotlivý projekt jsou od 10 tis. € (cca 318 tis. Kč) do 
80 tis. € (cca 2,5 mil. Kč).
Maximální výše dotace na jednoho příjemce v období 2004–2006 je až 
100 tis. € (cca 3,2 mil. Kč). 

2.2 Odborné vzdělávání

Podporujeme:
ü zabezpečování a provádění vzdělávacích aktivit (kurzy, semináře, workshopy), 

které odpovídají účelu dotace.

Příjemce dotace:
Příjemcem podpory je Ústav zemědělských a potravinářských informací 
(ÚZPI).
Konečným příjemcem podpory je zemědělec, pracovník lesního hospodářství 
a zpracovatel produktů rostlinné i živočišné výroby. 

Výše dotace:    100 % přijatelných nákladů 

Přijatelné náklady na jednotlivý projekt jsou od 3 330 € (cca 106 tis. Kč) do 
33 300 € (cca 1,06 mil. Kč).
Maximální výše dotace na jednoho příjemce/nositele projektu v období 
2004–2006 je až 333 300 € (cca 10,6 mil. Kč). 

2.3 Rybářství

2.3.1 Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb

Podporujeme:
ü výstavbu nových zpracovatelských zařízení nebo rekonstrukci stávajících tak, 

aby provoz splňoval výrobní, hygienické a sanitární podmínky podle standardů 
EU;

ü modernizaci nebo pořízení nového technologického vybavení na zpracování 
ryb.

Příjemce dotace:
Konečným příjemcem dotace je producentská organizace a subjekt vyrábějící 
produkty z ryb (právnická i fyzická osoba).
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Výše dotace:    do 50 % přijatelných nákladů 

Přijatelné náklady na jednotlivý projekt jsou od 2 tis. € (cca 63 tis. Kč) do 
200 tis. € (cca 6,36 mil. Kč).
Maximální výše dotace na jednoho příjemce v období 2004–2006 je až 
200 tis. € (cca 6,36 mil. Kč). 

2.3.2 Chov vodních živočichů – akvakultura

Podporujeme:
ü zvýšení produkční kapacity akvakultury (výstavba nové jednotky a/nebo 

rozšíření stávajících jednotek);
ü modernizaci existujících jednotek akvakultury bez zvýšení výrobní kapacity.

Příjemce dotace:
Fyzická nebo právnická osoba – podnikatel, jehož příjmy pocházejí z akva-
kultury. 

Výše dotace:    do 50 % přijatelných nákladů 

Přijatelné náklady na jednotlivý projekt jsou od 10 tis. € (cca 310,81 tis. Kč) do 
50 tis. € (cca 1,59 mil. Kč).
Maximální výše dotace na jednoho příjemce v období 2004–2006 je až 
500 tis. € (cca 15,9 mil. Kč). 

2.3.3 Činnosti prováděné odborníky v rybářství a propagační opatření

Podporujeme:
ü založení organizací výrobců;
ü snížení patologických rizik při chovu ryb;
ü hledání nových odbytišť;
ü účast na veletrzích a výstavách.

Příjemce dotace:
Konečnými příjemci dotace pro založení producentských organizací jsou 
uznané producentské organizace dle nařízení Rady (ES) č. 104/2000.
Konečnými příjemci dotace pro ostatní podporované činnosti jsou fyzické 
nebo právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpraco-
vání ryb nebo vodních živočichů, provozované vlastním jménem, na vlastní 
odpovědnost a riziko za účelem dosažení zisku.
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Na podporu hledání nových odbytišť může žádat také profesní sdružení 
podnikatelů v akvakultuře, zpracovatelů ryb a vodních živočichů ČR. 

Výše dotace:    do 50 % přijatelných nákladů 
Přijatelné náklady na jednotlivý projekt jsou od 5 tis. € (cca 159,03 tis. Kč) do 
100 tis. € (cca 3,18 mil. Kč).
Maximální výše dotace na jednoho příjemce v období 2004–2006 je až 
1 mil. € (cca 31,81 mil. Kč). 

3.1. Technická pomoc

Podporujeme:
ü aktivity spojené s řízením, realizací, monitorováním a kontrolou operací 

EAGGF a FIFG; 
ü výdaje na zpracovávaní studií, pořádání informačních akcí a publicitu OP 

Zemědělství.

Příjemce dotace:
Příjemcem dotace je MZe/Řídící orgán. 

Výše dotace:    100 % přijatelných nákladů 

Přijatelné náklady na jednotlivý projekt jsou od 1 tis. € (cca 31,8 tis. Kč) do 
300 tis. € (cca 9,5 mil. Kč).
Maximální výše dotace na jednoho zpracovatele aktivity v období 2004–2006 
je až 300 tis. € (cca 9,5 mil. Kč). 
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Poznámky
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