
 

 

PRACOVNÍ SKUPINA :   ZEMĚDĚLSTVÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (včetně EVVO) (zkratka   ZaŽP) 

 

Cíl ZaŽP   1:   UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 

Cílem je efektivní zemědělské hospodaření, které bude zároveň šetrné k životnímu 

prostředí a bude také nástrojem pro údržbu a ochranu krajiny. Zemědělská produkce 

bude nedílnou součástí rozvinutého místního trhu s kvalitní produkcí. 

 

 

Opatření:  ZaŽP 1.1   Moderní zemědělské stavby a technologie 

Investice do zemědělských staveb a technologií - rekonstrukce a výstavba nových 
staveb včetně nezbytného zázemí stavby/staveb 
 

Opatření:  ZaŽP 1.2   Kvalitní zemědělské a potravinářské produkty, regionální trh 

Investice podporující moderní technologie a inovace v rámci zemědělské a 

potravinářské výroby. Hmotné i nehmotné investice do zpracovatelských provozů, 

které se týkají výroby potravin nebo krmiv určených pro hospodářská nebo domácí 

zvířata. 

 

Aktivita:  ZaŽP 1.1.1   Stavby a technologie v živočišné výrobě 

Zahrnuje stáje pro krávy, jalovice, býky a telata, ovce a kozy – výstavba a 

rekonstrukce, včetně doprovodných staveb, doprovodných stavebních úprav a 

souvisejícího zázemí stavby a technologií. Dojírny pro krávy, ovce a kozy včetně 

doprovodných technologií. Jímky na kejdu, močůvku, hnojůvku, odpadní vody a 

silážní šťávy – výstavba nebo rekonstrukce vč. doprovodných staveb a technologií. 

Hnojiště – výstavba nebo rekonstrukce. 

 

Aktivita:  ZaŽP 1.1.2   Stavby a technologie v rostlinné výrobě 

Zahrnuje výdaje na výstavbu/ rekonstrukci a doprovodné technologické (vč. 

dopravních cest a doprovodného vybavení, zázemí stavby a technologii třídění, balení 

a chlazení, zařízení na testování, diagnostiku, měření a regulaci atp.) a vybavení sil, 

hal pro skladování obilovin a olejnin, skladů pro ovoce, zeleninu a školkařské 

výpěstky.  

Zahrnuje také výstavbu a rekonstrukci staveb na zpracování biomasy vč. technologií, 

také výstavbu a rekonstrukci staveb pro peletovací a briketovací linky (vč. technologie 

atp.) Také výstavbu a rekonstrukci skleníků, fóliovníků, kontejneroven – včetně 

nezbytných technologií a zahradnické stavby (pěstební plochy vč. technologií). 



 

 

 

Aktivita:  ZaŽP 1.2.1   Technologie a zařízení pro potravinářské výrobky a výrobu 

krmiv 

Technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a 

potravinářských produktů. Nákup zařízení související s finální úpravou, balením a 

značením výrobků, investice do zařízení na čištění odpadních vod vznikajících ve 

zpracovatelském provozu. Investice ke zlepšování a monitorování kvality 

zemědělských a potravinářských produktů. Výstavba, rekonstrukce a stavební 

investice do zpracovatelského provozu související s pořizovanou technologií, včetně 

nezbytných manipulačních ploch pro zpracovatelský provoz. 

 

Aktivita:  ZaŽP 1.2.2   Rozvinutý regionální trh 

Stavební a technologické investice pro podporu prodeje produktů (tzv. prodej ze 

dvora, prodej na farmářských trzích apod.), nákup zařízení pro podporu přímého 

prodeje. Zahrnuje také hardware a software související s podporou prodeje, 

distribučními kanály či objednávkovými systémy. 

Součástí jsou také výdaje rozvíjející a podporující spolupráci a síťování a dále 

zvyšování kvality produktů, včetně systémů certifikace. 


