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42.73 - Založení agrolesnického systému
Intervention Code (MS)
Název intervence
Typ intervence
Společný ukazatel výstupů
Contributing to ringfencing
requirement for/on

42.73
Založení agrolesnického systému
INVEST(73-74) – Investments, including investments in irrigation
O.21. Number of supported on-farm non-productive investment operations or units
Generační obnova: Ne
Životní prostředí: Ano
ES rebate system: Ne
Iniciativa Společenství pro rozvoj venkova (LEADER): Ne

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Územní rozsah: Vnitrostátní
Kód
CZ

Popis
Česko

Popis územního rozsahu
ČR kromě hlavního města Prahy.
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Kód a popis SPECIFICKÉHO CÍLE SZP Doporučené specifické cíle SZP pro tento typ intervence jsou vyznačeny tučně
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy

3 Need(s) addressed by the intervention
Kód
P4.01
P4.02
P4.06

Popis

Stanovení priorit na úrovni
strategického plánu SZP

Zvýšit odolnost zemědělství
Vysoká
ke klimatické změně
Snížit emise GHG a amoniaku
Střední
ze zemědělství
Zabezpečit a zlepšit poutání a
Velmi vysoká
ukládání uhlíku do půdy

Řešeno ve strategickém plánu
SZP
Ano
Ano
Ano

4 Result indicator(s)
Kód a popis UKAZATELE VÝSLEDKŮ Doporučené ukazatele výsledků pro vybrané specifické cíle SZP této intervence
jsou vyznačeny tučně
R.17 Plocha, na niž se vztahuje podpora na zalesňování a obnovu agrolesnických systémů, včetně příslušného členění
R.26 Podíl zemědělských podniků, které využívají podporu produktivních a neproduktivních investic v rámci SZP související s
péčí o přírodní zdroje

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Intervence vychází z cílů EU v SZP a nařízení (EU) č. 2021/2115 a je v souladu se Strategií MZe 2030,
jejímž participačním dokumentem je také Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR. Jednou z priorit je
podpora udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a obnova úrodné, funkční a estetické krajiny.
Intervence je v plně souladu se Strategií EU v oblasti biologické rozmanitost do roku 2030, která apeluje
na zvýšení zavádění opatření na podporu agrolesnictví v rámci rozvoje venkova (2.2.2. Návrat přírody na
zemědělskou půdu).
Touto intervencí bude podporováno založení 2 typů agrolesnických systémů, a to silvoorebných a
silvopastevních. Jedná se o systémy obhospodařování půdy, v rámci kterých je stejný pozemek zároveň
využíván k pěstování dřevin a k zemědělské činnosti (silvoorebné) nebo pastvě (silvopastevní) bez záměru
převodu pozemku na lesní porost.
V rámci agrolesnických systémů je možná liniová výsadba na orné půdě u silvoorebných systémů a
roztroušená, popř. liniová výsadba na pastvinách u silvopastevních systémů.
V rámci silvopastevních systémů je možná i výsadba skupiny dřevin, která v budoucnu poskytne úkryt
pasoucím se hospodářským zvířatům před extrémním horkem nebo v případě špatného počasí.
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Dřeviny v agrolesnických systémech plní významné ekosystémové služby a mimoprodukční funkce jako
je zejména ochlazování krajiny a aktivní působení proti změně klimatu. Tyto systémy mají velmi příznivé
environmentální benefity v porovnání se standardním zemědělstvím. Mezi nejvýznamnější patří jejich
protierozní funkce, příznivější bilance živin (omezují potřebu hnojení), zvýšení biodiverzity (nadzemní i
půdní), snižování vyplavování dusičnanů do vod a ukládání uhlíku v půdě. Dále fungují účinně jako
ochrana vod (vyrovnávají vodní bilanci v krajině, upravují chemismus a filtraci vody). V neposlední řadě
pak výrazně přispívají k tlumení klimatických extrémů a jejich dopadů na zemědělský systém (extrémní
teploty a sucha, přívalové deště). Intervence tak řeší potřebu zvýšit odolnost zemědělství ke klimatické
změně, kde SWOT identifikovala jako slabou stránku vysokou míru degradovaných a utužených půd s
následnou ztrátou retenčního potenciálu. Agrolesnictví přispěje k omezení vodní eroze a dalších
degradačních faktorů zajištěním vegetačního pokryvu a rozčleněním velkých půdních bloků.
Agrolesnictví také přispěje účinnějším pohlcováním GHG ke snížení emisí a k zvýšení sekvestrace uhlíku
do půdy, čímž cílí na identifikovanou potřebu snížit emise GHG a zvýšit sekvestraci uhlíku do
půdy. Potenciálem pro pohlcování uhlíku je agrolesnictví jedním z nástrojů uhlíkového zemědělství.
Intervence bude realizována jako investice na založení vybraného agrolesnického systému.
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
Způsobilí příjemci:
 Příjemcem jsou uživatelé půdy evidované v LPIS, kteří se dobrovolně zaváží k provádění
podmínek v rámci závazku.
Podmínky způsobilosti:
 Založení agrolesnického systému lze realizovat na zemědělské půdě na území České republiky s
výjimkou území hlavního města Prahy.
 Agrolesnický systém lze založit na DPB evidovaném v LPIS s druhem zemědělské kultury
standardní orná půda (R) travní porost na orné půdě (G) nebo trvalý travní porost (T). Po založení
agrolesnického systému nedochází ke změně kultury.
 Ve specifických případech v oblastech Natura 2000 bude požadováno potvrzení orgánu ochrany
přírody.
 Minimální výměra pro založení agrolesnických systémů je 0,5 ha.
 Při výsadbě v prvním roce závazku bude použito 100 kusů dřevin na hektar.
 Volba dřevin, typ sadby a designu výsadby budou provedeny podle projektu.
 Výsadba pouze dle schváleného seznamu dřevin pro toto opatření, v případě nepůvodních druhů ze
seznamu platí povinnost souhlasu orgánu ochrany přírody.
 Při výsadbě je použito více než 50% lesních dřevin, žádný z použitých druhů dřevin nesmí být
ve výsadbě zastoupen více než 40%.
 Liniová výsadba ve schválené šířce pásů stromů a sponu.
 U silvopastevního systému je možná liniová i roztroušená výsadba nebo výsadba ve skupině.
 U silvoorebného systému je možná pouze liniová výsadba.
 Zemědělská půda, na které je založen agrolesnický systém mezi pásy dřevin je řádně zemědělsky
obhospodařována.
 Podpora není určena pro výmladkové plantáže a pěstování vánočních stromků.
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Není relevantní.
6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
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N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support
Grant
Financial instrument
Type of payment
reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
unit costs
lump sums
flat-rate financing
Basis for the establishment
Podpora na založení lesního porostu se poskytuje jako investiční paušální platba v EUR/ha.
Range of support at beneficiary level
Platba je poskytnuta k realizaci investice – založení agrolesnického systému. Dotace na založení systému
bude poskytnuta formou zjednodušených nákladů ve výši 4 353 EUR/ha.
Additional explanation
Není relevantní.
8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ano
Ne
Mixed
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU
Lesnická podpora v rámci společné zemědělské politiky.
Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What is not eligible for support?
Podrobné technické vymezení nezpůsobilých výdajů bude příp. uvedeno v národním prováděcím předpise.
Does the investment contain irrigation?
Ano
Ne
Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s)
required (expressed in %)
N/A
Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is
less than good) what is/are the requirement(s) for an effective reduction in water use - expressed in %)
N/A
10 WTO compliance
Zelená kategorie podpor
Bod 11 přílohy 2 dohody WTO
Vysvětlení, jakým způsobem se intervence řídí příslušnými ustanoveními přílohy 2 Dohody WTO o
zemědělství, jak je stanoveno v článku 10 tohoto nařízení a příloze II tohoto nařízení (zelená kategorie
podpor)
Intervence přispívá k naplňování Strategického rámce Česká republika 2030 (klíčová oblast 3 - Odolné
ekosystémy), konkrétně strategického cíle 14 Krajina je adaptována na změnu klimatu a její struktura
napomáhá zadržování vody. Výše platby nesouvisí s typem nebo objemem produkce ani nevychází z
žádného roku období, platba je určena na založení agrolesnického systému v prvním roce závazku. Výše
platby není vázána na výši cen domácích či mezinárodních, ani z nich nevychází. Platba je poskytnuta k
realizaci investice – založení agrolesnického systému. Platba nenařizuje ani žádným způsobem neurčuje
zemědělské produkty, které mají příjemci vyrábět.
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11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region

Article

CZ Česko

91(2)(a) - Less developed regions

35,00% 20,00% 85,00%

CZ Česko

91(2)(c) - Transition regions within the meaning of Article 108(2), first
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060

35,00% 20,00% 60,00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit
Amount

Type of Support

Contribution rate(s)

Type of Planned
Unit Amount

42.73.01 - Dotace
na projekt

Grant

91(2)(a)-CZ-35,00%
91(2)(c)-CZ-35,00%

Průměrná částka

Region(s)

Result Indicator(s)

Is the unit amount based
on carried over
expenditure?

R.17; R.26;

Ne

Explanation and justification related to the value of the unit amount
42.73.01 - Dotace na projekt
Podpora je poskytována formou zjednodušených nákladů. Dotace je stanovena na základě standardizovaných nákladů na založení agrolesnického systému
(např. sazenice, práce…). Jednotková částka odpovídá sazbě dotace. Minimální a maximální jednotková částka není stanovena.
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

CS

Planned Unit
Financial Year
2023
Amount
Planned unit
amount (Total
Public Expenditure
in EUR)
Maximum Amount
42.73.01 for the Planned
Dotace na
projekt (Grant unit amount (EUR)
- Průměrná
O.21 (unit:
částka)
Operations)
O.21 (unit:
Operations)
Annual indicative
financial allocation
(Total public
expenditure in
EUR)
Annual indicative
financial allocation
(Union
Contribution in
EUR)
Out of which for
financial
TOTAL
instrument (Total

2024
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2025

2026

2027

2028

2029

Total 2023 - 2029

4 353,00

4 353,00

4 353,00

4 353,00

4 353,00

4 353,00

4 353,00

4 353,00

4 353,00

4 353,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

900,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

900,00

783 540,00

783 540,00

783 540,00

783 540,00

783 540,00

3 917 700,00

274 239,00

274 239,00

274 239,00

274 239,00

274 239,00

1 371 195,00
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public Expenditure
in EUR)
Out of which for
financial
instrument (Union
Contribution in
EUR)
Out of which
carry-over (Total
public Expenditure
in EUR)
Out of which
carry-over (Union
contribution in
EUR)
Out of which
needed to reach the
minimum financial
allocation set out
in Annex XII
(applicable to
article 95(1) under
article 73 and 75)
(Total public
expenditure in
EUR)
Out of which
needed to reach the
minimum financial
allocation set out
in Annex XII
(Union
Contribution in
EUR)
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