
 
 

 
 
 

 
 
 

Výzva pro podávání žádostí o podporu na pořízení 
zemědělských pozemků pro ekologické hospodaření 

Předmět podpory 
Nákup půdy v rozsahu dle stávajících prostředků Nadace.  

Postup pro žadatele  
● Výzva pro podávání žádostí je průběžná.  
● O výběru žádostí rozhoduje Správní rada (SR), a to dvakrát ročně (jaro, podzim). 
● Z přijatých žádostí jsou vybrány žádosti, které nejvíce odpovídají našim kritériím, a ty jsou 

pak předloženy SR. Žadatelé, jejichž žádost není vybrána, budou informováni emailem. 
● U vybraných žadatelů proběhnou další navazující jednání včetně osobní návštěvy (2. kolo), 

na základě kterých jsou vyhlášeni podpoření žadatelé. 

Postup pro podpořené žadatele 
● V případě kladného stanoviska vstoupí nadace do jednání s majitelem pozemku/ů. 
● V případě úspěšného odkupu pozemku/ů nadace propachtuje pozemky žadateli dle 

dohodnutých podmínek hospodaření. Vodítkem jsou: Doporučení péče o půdu a krajinu. 
● Součástí dohody mezi Nadací a zemědělcem je také možnost poradenství - návštěva 

místa, doporučení týkající se dobré péče o půdu a krajinu v daném místě. 
● Pravidelná komunikace mezi zemědělcem a Nadací, každoroční zpráva o způsobech 

hodpodaření a provedených opatřeních na nadační půdě. 
● Pravidelný monitoring stavu půdy. 

Podmínky 
Žadatel: 

● Hospodaří v režimu ekologického zemědělství, je v přechodném období nebo má 
minimálně 2-letou zkušenost s ekologickým hospodařením či absolvoval stáž pro 
začínající zemědělce. 

● Má vyhlédnutý konkrétní pozemek (pozemky) pro odkup Nadací Pro půdu. 

Kritéria pro výběr žádostí 
Žadatel: 

● Navázal komunikaci o prodeji parcely s majitelem pozemku a má jeho předběžný souhlas 
s potenciálním prodejem nadaci. 

● Má záměr na půdě ekologicky hospodařit a produkovat potraviny pro lidi. 
● Má záměr hospodařit dlouhodobě.  

 
 
  

http://nadacepropudu.cz/wp-content/uploads/2019/06/P%C5%AFda-doporu%C4%8Den%C3%AD_verze-23.5.2019.pdf
http://asociaceampi.cz/inkubacni-farmy
http://asociaceampi.cz/inkubacni-farmy


 
 

 
 
 

 
 

 

Oblast výzvy 
Do výzvy spadá 

● Nákup pozemků typu orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalý travní 
porost. 

● Nákup budov je posuzován individuálně (dle nutnosti). 

Do výzvy nespadá 
● Nákup vodních ploch (rybníky). 
● Nákup lesních pozemků. 

 
 
  


