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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)
15. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
termín: říjen 2022
záměry:

Lesnická technika (operace 8. 6. 1.)
•
•
•
•

žadatel: FO/PO/obec/církev hospodařící ve vlastních nebo
pronajatých lesích
dotace: 50 %
základní podmínky: minimální výměra 3 ha, převzaté LHO,
LHP
příklady investic: vyvážečky, lesnické traktory, navijáky,
rampovače, další lesnická či školkařská technika

Obnova lesních porostů po kalamitách
(operace 8. 4. 1.)
•
•
•

•

žadatel: FO/PO/obec/církev hospodařící ve vlastních nebo
pronajatých lesích
dotace: 100 %
základní podmínky: řešení kalamitní situace způsobené
biotickými nebo abiotickými vlivy (vítr, sucho, bekyně mniška
atp.), řešené pozemky musí být vybaveny LHO/LHP
způsobilé výdaje: odstraňování poškozených porostů do
stáří 40 let, příprava ploch po kalamitních těžbách před
zalesněním, zalesnění, ochrana založených porostů

Diverzifikace – tvarovaná biopaliva (operace 6. 4. 1.)

Dřevozpracující provozovny (operace 8. 6. 2.)

•
•
•

•
•
•

•

žadatel: zemědělský podnikatel
dotace: dle velikosti podniku 25–45 %
základní podmínky: min. 2 roky EZP, min. 30 % příjmů
z prvovýroby za rok 2021
příklady investic: lis na peletky

•

žadatel: FO/PO provozující dřevozpracující činnost
dotace: 50 %
základní podmínky: zpracování dřeva do fáze před
průmyslovým zpracováním
příklady investic: stroje/technologie a zařízení pro
manipulační sklady, pilnice či sušení a impregnaci dřeva

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY – KOMPOSTÁRNY
termín: předpoklad – září 2022 (může dojít k úpravě)

•

záměry:

základní podmínky: zemědělec provozuje komunální
kompostárnu s produkcí nad 150 t za účelem zapravení
kompostu na svých pozemcích
příklady investic: traktor, rozmetadlo, nakladač

Doprava a aplikace kompostu

•

•
•
•

Rozšíření kompostárny

•

žadatel: zemědělský podnikatel
dotace: 50 %
základní podmínky: zemědělec odebírá kompost z komunální
kompostárny s produkcí nad 150 t za účelem zapravení na
svých pozemcích
příklady investic: traktor, rozmetadlo

Výroba a aplikace kompostu
•
•

žadatel: zemědělský podnikatel, který je zároveň
provozovatelem kompostárny
dotace: předpoklad 70 %

•
•
•
•

žadatel: provozovatel komunální kompostárny
dotace: předpoklad 70 %
základní podmínky: kompostárna musí být zapojena do
jednoho ze dvou výše uvedených záměrů
příklady investic: nakladač, překopávač

Dotační zpravodaj

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY
(MAS):

Pro rok 2022 dochází u MAS k dočerpávání zbylých prostředků.
O aktuálních výzvách se informujte u našich poradců.

Operační program Technologie a aplikace
pro konkurenceschopnost (OPTAK)
ÚSPORY ENERGIE
VE FIRMÁCH
termín: výzva je vyhlášena se sběrem žádostí
od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2023
žadatel: podnikatelské subjekty (včetně zemědělských)
omezení: realizace projektu musí proběhnout na území ČR
mimo hl. města Praha
dotace: 35-65% podle velikosti podniku a místa realizace
způsobilé výdaje: podpora snížení energetické náročnosti a
zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru

podporované záměry: projekty přispívající k úspoře energie
vč. nákladů na pořízení projektové dokumentace
a energetického posudku:
•
výměna energeticky neefektivních strojů – např. posklizňové
linky nebo chlazení mléka za energeticky úspornější atp.
•
snížení energetické náročnosti budov – zateplení, výměna
otvorových výplní, modernizace osvětlení
•
modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
•
využití odpadní energie instalace vysoce účinných KVET
na pevnou biomasu, bioplyn a biometan pro vlastní
spotřebu podniku
•
instalace některých typů OZE pro vlastní spotřebu podniku
- fotovoltaické systémy, solární termické systémy, elektrická
tepelná čerpadla apod.
•

nezbytnou součástí je dodání vypracovaného energetického
posudku, který zajistíme

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY
CIRKULÁRNÍ ŘEŠENÍ V PODNICÍCH
termín: výzva je vyhlášena se sběrem žádostí
od 27. 7. 2022 do 30. 9. 2022

•
•

•
•
•

žadatel: podnikatelské subjekty
omezení: projekty, jejichž výstupy se neprojeví v odvětví
zemědělství, rybolov a akvakultura
dotace: až 40 % ZV

způsobilé výdaje: stroje a zařízení včetně případného
softwaru nezbytného pro funkčnost strojů a zařízení
podporované záměry: projekty, jejichž výstupem je výroba
polotovaru nebo konečného výrobku ze SDO, např.:
betonová směs, asfaltová směs, maltová směs, sádrokarton,
foukaná izolace, betonové panely, cihly

Dotační zpravodaj

NEMOVITOSTI: DOTACE
NA REKONSTRUKCE
ZASTARALÝCH OBJEKTŮ
A BROWNFIELDS
jedná se
o předběžné
informace

NÍZKOUHLÍKOVÉ
TECHNOLOGIE: DOTACE
NA ČISTOU MOBILITU
jedná se
o předběžné
informace

termín: předpoklad – 2023
žadatel: podnikatel – malé a střední podniky
příklady investic:
•
rekonstrukce objektů, modernizace a úpravy
•
zhotovení projektové dokumentace, projektová a inženýrská
činnost
•
příprava území (terénní úpravy, demolice)
•
odstranění nevyužitých staveb
•
inženýrské sítě a komunikace
•
hardware a sítě

termín: předpoklad – 2023
žadatel: podnikatel – malé, střední i velké podniky
příklady investic:
•
pořízení elektromobilů
•
pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily (pouze pro
vlastní potřebu podniků)
•
pořízení akumulace energie vč. obnovitelných zdrojů energie
•
v případě projektu zaměřeného na zpracování druhotných
surovin pak na nákup strojů a zařízení, vybudování
inženýrské sítě, na stavební náklady a projektovou
dokumentaci

OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ (OPR)
termín: říjen/listopad 2022

Investice do intenzivních akvakulturních systémů

záměry:

•
•
•

•
•
•

•

Produktivní investice do akvakultury

•

žadatel: podnikatel
dotace: 50 %
základní podmínky: v užívání vodní plocha a prodej ryb
v předchozím roce
příklady investic: investice do staveb sloužících v rybářství
(sklady, haly, garáže), rybníky do 2 ha – výstavba, oprava,
odbahnění rybníků, výstavba/oprava sádek, nákup strojů do
rybářství – traktory, malotraktory, přídavné stroje, přívěsy,
návěsy, bagry, terénní auta – pickupy, nakladače, nákup
drobného vybavení – sekačky, motorové pily, mulčovače,
elektrocentrály, nákup vybavení do rybářství – sítě, lodě,
kádě, aerátory, čerpadla

žadatel: podnikatel
dotace: 50 %
základní podmínky: v užívání vodní plocha a prodej ryb
v předchozím roce
příklady investic: vybudování nových moderních intenzivních
zařízeních k chovu ryb (RAS-recirkulačních zařízeních)

Kompenzace
•
•
•
•

žadatel: podnikatel
dotace: 50 %
základní podmínky: v užívání vodní plocha a prodej ryb
v předchozím roce
způsobilé výdaje: podpora plnění mimoprodukčních funkcí
rybníků – kompenzace za vodohospodářské funkce rybníka
a za plnění nařízené péče rozhodnutím orgánů ochrany
přírody, náhrada škod rybožravými predátory, náhrada škod
způsobených suchem

Dotační zpravodaj

Dotace do oblasti odpadového hospodářství:
VÝSTAVBA
ČI MODERNIZACE
TŘÍDÍCÍCH LINEK

•
•

•
termín: od 17. 8. 2022
•

žadatel: podnikatelské subjekty, obce a města, svazky obcí,
kraje, neziskové organizace, příspěvkové organizace, státní
podniky

SVOZOVÁ TECHNIKA

•

•

•

•

dotace: 70 % + 30 % v případě vysoce účinných technologií
základní podmínky: nutnost vybudovat novou kapacitu nebo
navýšit stávající, provozování zařízení v režimu odpadů,
maximální nákladovost vzhledem ke kapacitě - 25 000 Kč/t
za rok (neplatí pro vysoce účinné technologie zpracovávající
plastový odpad, textil…)
příklady investic: nákup nemovitosti, stavební a inženýrské
práce, pásové dopravníky, lis, drtič, síto, magnetický
separátor, další potřebná technologie

žadatel: veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné
svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené městy
a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace
vlastněné ze 100 % městy)
dotace: 50 % způsobilých výdajů

základní podmínky: musí dojít k navýšení kapacity
původního systému, pouze vozidla pro separované
komunální odpady včetně gastroodpadů, i pro vozidla
určená pro svoz v rámci obce (pytlový sběr, maximální
nákladovost vzhledem ke kapacitě 25 000 Kč/t za rok
příklady investic: svozová vozidla včetně příslušenství
(nákladní automobily s nástavbami pro výsyp nádob), malo
i velkoobjemové nádoby pro separované komunální odpady,
vážní systém nádob, HW a SW pro evidence svezených
odpadů

NÁDOBY NA SEPAROVANÉ ODPADY
•

•
•

žadatel: veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné
svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené městy
a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace
vlastněné ze 100 % městy)
dotace: 85 % způsobilých výdajů
základní podmínky: pouze na separované složky, směsný
komunální odpad (SKO) není podporován, musí dojít
k navýšení kapacity původního systému, maximální

•

nákladovost vzhledem ke kapacitě 25 000 Kč/t za rok
příklady investic: malo i velkoobjemové nádoby pro separaci
biologicky rozložitelných odpadů, plastů, papíru, skla, kovů,
textilu (pouze pro odpadní textil) a nápojových kartonů,
podzemní kontejnery včetně stavebních prací, štěpkovač
(pouze pro úpravu biologicky rozložitelných odpadů),
zavedení a provoz monitorovacího systému, IT vybavení,
popř. vážní systém, stavební práce při úpravě sběrných míst
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SBĚRNÉ DVORY
•

•
•

žadatel: veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné
svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené městy
a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace
vlastněné ze 100 % městy)
dotace: 85 % způsobilých výdajů
základní podmínky: u projektů se stavebními úpravami je
podmínkou vydané územní rozhodnutí nebo jeho obdoba.
Stavební povolení je výhodou, pokud se jedná o modernizaci

•

stávajícího sběrného dvora, musí dojít k navýšení kapacity
(povinných složek a dalších odpadů), maximální nákladovost
vzhledem ke kapacitě 25 000 Kč/t za rok
příklady investic: projekční práce, technický dozor, stavební
práce, nádoby na vytříděné složky, lis, štěpkovač, váha,
evidenční systém, nakladače a manipulátory podpořit nelze

DOTACE NA ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ
•

•
•

žadatel: podnikatelské subjekty, obce a města, svazky obcí,
kraje, neziskové organizace, příspěvkové organizace, státní
podniky
dotace: 85 % způsobilých výdajů
základní podmínky: pro nově budované i stávající
kompostárny, které navyšují zpracování kalů, lze přijímat
i jiné BRO, ale započítávány jsou pouze kaly, zajistit vhodné
místo pro kompostování s vodohospodářsky zabezpečenou

•

plochou a jímkou (vhodná jsou hnojiště, silážní žlaby atp.),
získat přísliby na dodávku kalů na min. 50 % celkové
kapacity zpracovávaných kalů, maximální nákladovost
vzhledem ke kapacitě 25 000 Kč/t za rok
příklady investic: nákup nemovitosti, stavební a inženýrské
práce, pořízení technologie (např. spodní provětrávání),
překopávač, mísící zařízení, rozmetadlo hnoje

DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY
termín: od 7. 12. 2022
•

•
•

žadatel: veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné
svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené městy
a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace
vlastněné ze 100 % městy)
dotace: 85 % způsobilých výdajů
základní podmínky: pro nově budované i stávající
kompostárny, které navyšují zpracování kalů, nakoupit lze

•

pouze tolik kompostérů, kolik dovoluje produkční potenciál
dané oblasti vypočtený v analýze. Analýza vychází z počtu
obyvatel a velikosti zahrad, štěpkovače je nutné používat pro
přípravu dřevní hmoty pro kompostování
příklady investic: všechny typy kompostérů pro občany,
štěpkovač (do výše ceny kompostérů)
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Aktuálně Vás nejvíce zajímá přehled dotací
na fotovoltaiku/energetiku.
Níže je přehledný souhrn dotačních možností.

NOVÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE V ENERGETICE - RES+
příjem žádostí:
		

u elektráren do 1 MWp – do 15. 3. 2023
u elektráren nad 1 MWp – do 31. 10. 2022
•

•
•
•

žadatel: právnické a fyzické osoby, které jsou nebo budou
držiteli licence pro podnikání v energetice
dotace: 50 %
základní podmínky: v době podání žádosti uzavřená platná
smlouva o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě
(alternativně smlouva o budoucí smlouvě o připojení),

ÚSPORY ENERGIE
nelze čerpat
samostatně

FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského
půdního fondu
způsobilé výdaje: samostatné projekty FVE s jedním
předávacím místem do distribuční sítě, systémy pro
akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze
jako součást komplexního projektu FVE

termín: od 1. 9. 2022
•
•
•

žadatel: podnikatelé (včetně zemědělských)
dotace: 30-50 % (podle velikosti podniku)
způsobilé výdaje: obnovitelné zdroje energie –
fotovoltaické systémy

FOTOVOLTAICKÉ
ELEKTRÁRNY S/BEZ
AKUMULACE (NPO)

termín: do 30. 11. 2022

ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ
ÚČINNOSTI V PODNICÍCH –
ENERG

termín: předpoklad podzim/zima 2022

•
•
•
•

•
•
•

•

žadatel: podnikatelé
dotace: až 50 %
základní podmínky: musí se jednat o střešní instalace
způsobilé výdaje: pořízení fotovoltaických panelů, nosných
konstrukcí apod., stavební práce, dodávky a služby

žadatel: podnikatelé
dotace: v současné době není upřesněno
základní podmínky: pouze podniky na území Prahy,
projektem musí dojít k minimální úspoře 30 % CO2 nebo
minimální úspoře primární neobnovitelné energie o 30 %,
způsobilé výdaje: fotovoltaické systémy, tepelná čerpadla,
výměna technologií za energeticky úspornější

Pro bližší informace sledujte web
www.agroteam.cz, www.dotin.cz a www.okgrant.cz,
anebo kontaktujte naše poradce.

