
AEO/HRDP AEO/EAFRD
program sazba Kč/ha program sazba EUR/ha ( Kč/ha )*

Podopatření ekologické zemědělství Podopatření postupy šetrné k životnímu prostřední

Ekologické zemědělství - travní porost 1 100 Ekologické zemědělství - travní porosty   71    (1 954)
Ekologické zemědělství - ovocný sad,vinice,chmelnice 24 470 Ekologické zemědělství - ovocné sady 849  (23 368)

Ekologické zemědělství - vinná réva 849  (23 368)
Ekologické zemědělství - chmelnice 849  (23 368)

Ekologické zemědělství - orná půda 3 520 Ekologické zemědělství - orná půda 155    (4 266)
Ekologické zemědělství - zelenina, speciální byliny 11 050 Ekologické zemědělství - speciální byliny 564  (15 524)

Podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné Ekologické zemědělství - zelenina 564  (15 524)

Ovocný sad 9 857 Integrovaná produkce ovoce 435  (11 973)
Vinice 11 642 Integrovaná produkce vinné révy 507  (13 955)

Integrovaná produkce zeleniny 440  (12 111)

Podopatření ošetřování travních porostů Podopatření ošetřování travních porostů

Louky 1 920 Louky   75    (2 064)
Louky - bez hnojení 2 800 Mezofilní a vlhkomilné louky, přepásané - seč - do 31.7. 100    (2 752)
Louky - bez hnojení, pásy 3 130 Mezofilní a vlhkomilné louky, přepásané - seč- do 30.6. 100    (2 752)
Louky - bez hnojení - seč po 15.7. 5 130 Mezofilní a vlhkomilné louky, přepásané - seč - od 15.7. do 31.8. 100    (2 752)

Mezofilní a vlhkomilné louky, nepřepásané - seč - do 31.7. 100    (2 752)
Mezofilní a vlhkomilné louky, nepřepásané - seč- do 30.6. 100    (2 752)
Mezofilní a vlhkomilné louky, nepřepásané - seč - od 15.7. do 31.8. 100    (2 752)
Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení -  seč - do 31.7. 116    (3 192)
Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení - seč - do 30.6. 116    (3 192)
Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení - seč - od 15.7. do 31.8. 116    (3 192)
Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - do 31.7. 135    (3 715)
Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení, pásy - seč- do 30.6. 135    (3 715)
Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - od 15.7. do 31.8. 135    (3 715)
Horské a suchomilné louky, přepásané - seč - do 31.7. 120    (3 303)
Horské a suchomilné louky, přepásané - seč - od 15.7. do 31.8. 120    (3 303)
Horské a suchomilné louky, přepásané - seč - od 15.8. do 30.9. 120    (3 303)
Horské a suchomilné louky, nepřepásané - seč - do 31.7. 120    (3 303)
Horské a suchomilné louky, nepřepásané - seč - od 15.7. do 31.8. 120    (3 303)
Horské a suchomilné louky, nepřepásané - seč - od 15.8. do 30.9. 120    (3 303)
Horské a suchomilné louky - bez hnojení - seč - do 31.7. 130    (3 578)
Horské a suchomilné louky - bez hnojení - seč - od 15.7. do 31.8. 130    (3 578)
Horské a suchomilné louky - bez hnojení - seč - od 15.8. do 30.9. 130    (3 578)
Horské a suchomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - do 31.7. 150    (4 128)
Horské a suchomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - od 15.7. do 31.8. 150    (4 128)
Horské a suchomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - od 15.8. do 30.9. 150    (4 128)

Pastvina 2 890 Pastviny 112    (3 082)
Pastvina - bez hnojení, nižší intenzita 4 330 Druhově bohaté pastviny 169    (4 651)

Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva - od 1.5 do 31.10 308    (8 477)
Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva - od 15.4 do 30.6 308    (8 477)
Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva - od 15.7 do 30.9 308    (8 477)
Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva - od 15.4 do 30.6 a od 1.8 do 30.9 308    (8 477)
Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč - od 15.5 do 30.6 417  (11 477)
Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč - od 15.6 do 31.7 417  (11 477)

Podopatření péče o krajinu Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč - od 15.7 do 31.8 417  (11 477)

Trvale podmáčené a rašelinné louky 12 100 Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč - od 15.8 do 30.9 417  (11 477)
Ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště bahňáků 5 550 Ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště bahňáků 202    (5 560)
Ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště chřástala polního 5 180 Ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště chřástala polního 183    (5 037)

Podopatření péče o krajinu

Zatravňování orné půdy 7 265 Zatravňování orné půdy 270    (7 431)
Zatravňování orné půdy - vodní útvar 295    (8 119)
Zatravňování orné půdy - ZCHÚ 350    (9 633)
Zatravňování orné půdy - ZCHÚ vodní útvar 374  (10 294)

Pěstování meziplodin 4 580 Pěstování meziplodin 104    (2 862)
Biopásy 10 630 Biopásy 401  (11 037)

* přepočet EUR na Kč je orientační dle kurzu platného pro rok 2007 a zaokrouhlen na celé koruny dolů
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