
 

Fiche 8 –  ZEMĚDĚLCI
Investice do zemědělských podniků, stavby a technologie v živočišné výrobě (týká 

se chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní): 

• Výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení

• Pořízení technologií pro živočišnou výrobu

•  Výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné 
výroby vč. jejich úpravy a zpracování

•  Výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro pří-
mou spotřebu v podniku

• Stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu

•  Výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné 
produkce včetně technologií, i technologií na čištění technologických vod

•  Sladování obilovin a olejnin

•  Výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikrou-
pových a protidešťových systémů (v rámci ovocných sadů, chmelnic a školek), 
ochranné sítě proti ptactvu ve vinicích

•  Výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven a dalších zahrad-
nických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií (dočasná úložiště 
vyzvednutého sadebního materiálu, pařeniště...) 

•  Peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zem. podniku

•  Nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, seznam konkrétních 
strojů naleznete na www.mashradeckyvenkov.cz

•  Nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, 
ze kterých je stanovena dotace

Fiche 9  –  PRODUKTY
•  Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, 

fi nální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s do-
hledatelností produktů)

•  Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulač-
ních ploch) ve vlastnictví žadatele (administrativní a správní budovy, intervenční 
sklady, logistická centra nejsou způsobilé) 

•  Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhot. 
surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod 

•  Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů (nákup do-
pravních prostředků určených zejména pro osobní přepravu není způsobilý) 

•  Investice související s uváděním vlastních produktů na trh (včetně marketingu) 
(výstavba a rekonstrukce vlastních prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora) 

•  Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zprac. provozu 

• DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH

Fiche 10 –  NEZEMĚDĚLSKÉ AKTIVITY
Např. výstavba a modernizace provozovny pro opravu a údržbu motorových vozi-
del (autodílen), provozovny štěrkoven a pískoven, zpracovatelský průmysl, výroba 
potravinářských výrobků a nápojů, zpracování dřeva a dřevařských výrobků, výroba 
skla, velko- a maloobchodní činnost, stavebnictví, služby kadeřnické, kosmetické,…  

Fiche 11 –  REKREAČNÍ FUNKCE LESA
•  Opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce 

stezek pro turisty do šíře 2 metrů a významných přírodních prvků, výstavba 
herních a naučných prvků, fi tness prvků...)

•  Opatření k usměrňování návštěvnosti území (zřizování odpočinkových stano-
višť, přístřešků, informačních tabulí, závory...)

•  Opatření k údržbě lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků...)
•  Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, zábradlí...)
•  Nákup pozemků max. do částky 10 % celkových způsobilých výdajů 
• Projektová dokumentace  

Fiche 12 –  POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Provádění pozemkových úprav, kdy dochází k racionálnímu prostorovému uspo-
řádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také 
k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Realizace plánů společných zařízení, 
což jsou opatření zajišťující zpřístupnění pozemků, opatření k ochraně životního pro-
středí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, 
protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření.
Podporovány budou zejména projekty:

Záměr a) geodetické práce:
•  u kterých byla pozemková úprava zahájena na základě požadavků vlastníků
•  které budou realizovány v určitém specifi ckém území (návaznost na sousední 

katastrální území, území se schváleným územním plánem, území s provedenou 
aktualizací BPEJ na ploše více než 80% ZPF v k.ú.)

Záměr b) realizace plánů společných zařízení, řešící:
•  ochranu zemědělské půdy před erozí nebo sídla či území před povodní 

(protierozní a protipovodňová opatření)
•  zlepšení vodního režimu v krajině (vodohospodářská opatření)
•  ekostabilizační opatření v krajině
•  opatření pro omezení dopadu zemědělského sucha
•  návaznost na již existující obdobné opatření ke zpřístupnění pozemků, vodohos-

podářské, protierozní, ÚSES
•  u kterých je alespoň část realizována v záplavovém území dle zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších 
předpisů nebo v území silně erozně ohroženém

Fiche 13 –  SPOLUPRÁCE

PROGRAM 
ROZVOJE VENKOVA 
– Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV  |   FIN. ALOKACE: cca 23 260 000 Kč



2 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA – MAS HRADECKÝ VENKOV

Fiche 8  ZEMĚDĚLCI

Název Fiche Zemědělci

Vazba na článek  
Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a). 

Vymezení Fiche - popis

Fiche je zaměřena na investice v živočišné a rostlinné výrobě. Podporována budou 
například ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné 
výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do nosných 
konstrukcí trvalých kultur, investice do staveb pro zahradnictví, pořízení speciálních 
mobilních strojů, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo  
v zemědělském podniku.

Vazba na cíle SCLLD 3.2 Udržitelná regionální zemědělská výroba a kvalitní místní produkce

Vazba na opatření SCLLD Opatření 3.2.A Zemědělství

Oblasti podpory

Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (podpora se 
týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní). Investice do zemědělských 
staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci. Investice do po-
řízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu (způsobilé není pořízení 
traktorů). Investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zeměděl-
ském podniku. Investice do nákupu zemědělských nemovitostí maximálně do částky 
odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů.

Definice příjemce dotace • zemědělský podnikatel

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000,-   /  Max. 5 000 000,-

Princip stanovení  
preferenčních kritérií

• funkční celek 
• návaznost na jiné projekty 
• naplňování indikátorů strategie
• hospodárnost a efektivnost
• potřebnost, dopad na území
• pracovní místa
• využití stávajících budov
• nižší celkové způsobilé výdaje (malé projekty)

Indikátory výstupu

Číslo 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0

Hodnota pro mid – term 
(2018) 0

Cílový stav 4

Indikátory výsledku

Číslo 9 48 00 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (LEADER)

Výchozí stav 0

Hodnota pro mid – term 
(2018) 0

Cílový stav 2
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Fiche 9  PRODUKTY

Název Fiche Produkty

Vazba na článek  
Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno b).

Vymezení Fiche - popis

Fiche  je zaměřena na zvýšení efektivity a zvýšení  konkurenceschopnosti malých  
a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podporuje inves-
tice do zařízení, které souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením  
výrobků na trh. 

Vazba na cíle SCLLD 3.2 Udržitelná regionální zemědělská výroba a kvalitní místní produkce

Vazba na opatření SCLLD 3.2.B Místní produkce

Oblasti podpory

Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů  
a jejich uvádění na trh, a to: 
• výstavba a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch) 
•  pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální 

úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností 
produktů) 

•  investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných  
surovin vznikajících při zpracování 

 investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů 
•  investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh 

(včetně marketingu) 
•  investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu 

Definice příjemce dotace •  Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici 
mikro, malého, nebo středního podniku

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000,-   /  Max. 5 000 000,-

Princip stanovení  
preferenčních kritérií

• funkční celek 
• návaznost na jiné projekty 
• naplňování indikátorů strategie
• hospodárnost a efektivnost
• potřebnost, dopad na území
• pracovní místa
• využití stávajících budov
• inovace
• nižší celkové způsobilé výdaje (malé projekty)

Indikátory výstupu

Číslo 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců

Výchozí stav 0

Hodnota pro mid – term 
(2018) 0

Cílový stav 1

Indikátory výsledku

Číslo 9 48 00

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených  
projektů (LEADER)

Výchozí stav 0

Hodnota pro mid – term 
(2018) 0

Cílový stav 0
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Fiche 10  NEZEMĚDĚLSKÉ AKTIVITY

Název Fiche Nezemědělské aktivity

Vazba na článek  
Nařízení PRV Článek 19, odstavec 1, písmeno b) 

Vymezení Fiche - popis

Fiche je zaměřena na investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností ve-
doucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních 
míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou 
vybraných ekonomických činností. Fiche podporuje drobné podnikání na venkově  
a rozvoj místních firem.

Vazba na cíle SCLLD 3.1 Dobré podmínky pro místní podnikatele a tvorbu pracovních míst

Vazba na opatření SCLLD 3.1. A Podmínky pro podnikání

Oblasti podpory

•  stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba 
provozovny 

•  pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost 
•  doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstav-

ných stání) 
•  nákup nemovitostí 

Definice příjemce dotace Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských  
oblastech, i zemědělci. 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000,-   /  Max. 5 000 000,-

Princip stanovení  
preferenčních kritérií

• funkční celek 
• návaznost na jiné projekty 
• naplňování indikátorů strategie
• hospodárnost a efektivnost
• potřebnost, dopad na území
• pracovní místa
• využití stávajících budov
• nižší celkové způsobilé výdaje (malé projekty)

Indikátory výstupu

Číslo 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0

Hodnota pro mid – term 
(2018) 2

Cílový stav 6

Indikátory výsledku

Číslo 9 48 00 

Název
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených  
projektů (LEADER) 

Výchozí stav 0

Hodnota pro mid – term 
(2018) 0

Cílový stav 1
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Fiche 11  REKREAČNÍ FUNKCE LESA

Název Fiche Rekreační funkce lesa

Vazba na článek  
Nařízení PRV Článek 25

Vymezení Fiche - popis Fiche je zaměřena na investice vedoucí ke zvyšování rekreačních a společenských  
funkcí lesa. 

Vazba na cíle SCLLD 2.3 Péče o životní prostředí a udržovaná veřejná prostranství

Vazba na opatření SCLLD 2.3. A Zeleň a krajina

Oblasti podpory

•  opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce  
stezek pro turisty do šíře 2 metrů a významných přírodních prvků, výstavba herních  
a naučných prvků, fitness prvků 

•  opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, 
přístřešků, informačních tabulí, závory 

•  opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků, 
•  opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně 
•  nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých  

výdajů 
•  projektová dokumentace 

Definice příjemce dotace Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní 
a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000,-   /  Max. 5 000 000,-

Princip stanovení  
preferenčních kritérií

• funkční celek 
• návaznost na jiné projekty 
• naplňování indikátorů strategie
• hospodárnost a efektivnost
• potřebnost, dopad na území
• inovace
• nižší celkové způsobilé výdaje (malé projekty)

Indikátory výstupu

Číslo 9 27 02

Název Počet podpořených operací (akcí)

Výchozí stav 0

Hodnota pro mid – term 
(2018) 2

Cílový stav 2

Indikátory výsledku

Číslo -

Název -

Výchozí stav -

Hodnota pro mid – term 
(2018) -

Cílový stav -
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Fiche 12  POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Název Fiche Pozemkové úpravy

Vazba na článek  
Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a). 

Vymezení Fiche - popis

Fiche je zaměřena na  realizaci plánů společných zařízení,  což  jsou  opatření  zajiš-
ťující zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně 
životního prostředí a zachování  krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, 
protierozní, protipovodňová  opatření pro ochranu půdního fondu  a  vodohospodář-
ská  opatření. Realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy 
pozemkových úprav.

Vazba na cíle SCLLD 2.3 Péče o životní prostředí a udržovaná veřejná prostranství

Vazba na opatření SCLLD 2.3. A Zeleň a krajina

Oblasti podpory

Podpora zahrnuje realizaci plánů společných zařízení, což je opatření zajišťující zpří-
stupnění především zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně životního 
prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, 
protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. 
Realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových 
úprav.

Definice příjemce dotace Obec a zemědělský podnikatel

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000,-   /  Max. 5 000 000,-

Princip stanovení  
preferenčních kritérií

• funkční celek 
• návaznost na jiné projekty 
• naplňování indikátorů strategie
• hospodárnost a efektivnost
• potřebnost, dopad na území
• nižší celkové způsobilé výdaje (malé projekty)

Indikátory výstupu

Číslo 9 37 01

Název Počet podpořených podniků/příjemců

Výchozí stav 0

Hodnota pro mid – term 
(2018) 1

Cílový stav 5

Indikátory výsledku

Číslo 9 43 01

Název
Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení 
prostupnosti krajiny a její diverzifikaci (km)

Výchozí stav 0

Hodnota pro mid – term 
(2018) 0

Cílový stav 1



Fiche 13  SPOLUPRÁCE MAS

Název Fiche Spolupráce MAS

Vazba na článek  
Nařízení PRV Článek 44 

Vymezení Fiche - popis

Fiche je zaměřena na nastavená opatření ve strategii, která se zaměří především  
na podporu regionálních potravin, propagaci regionální gastronomie, na propagaci  
sezonních a netradičních surovin. Na propagaci zdravých regionálních potravin s cí-
lem mít v regionech zdravé děti, potravinově gramotné lidi, aktivní místní společenství,  
udržitelné zemědělství, zdravou lokální ekonomiku a zdravé životní prostředí. 

Další projekty budou realizovány na základě rozvíjející se spolupráce s ostatními MAS  
a budou zaměřeny na opatření ve strategii. V rámci projektů spolupráce budou realizo-
vány exkurze, workshopy, festivaly, výstavy a konference pro širokou veřejnost.

Vazba na cíle SCLLD 1.3 Kvalitní místní správa, aktivní koordinace rozvoje a silná spolupráce regionál-
ních subjektů.

Vazba na opatření SCLLD 1.3.B Spolupráce a partnerství

Oblasti podpory Spolupráce bude zaměřena na nastavená opatření ve strategii. V rámci projektu  
se budou realizovat měkké akce – propagační, informační, vzdělávací a volnočasové. 

Definice příjemce dotace Místní akční skupina, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000,-   /  Max. 5 000 000,-

Princip stanovení  
preferenčních kritérií

• návaznost na jiné projekty 
• hospodárnost a efektivnost
• potřebnost, dopad na území

Indikátory výstupu

Číslo 9 25 01

Název Celkové veřejné výdaje

Výchozí stav 0

Hodnota pro mid – 
term (2018) 0

Cílový stav 45 960 EUR

ALOKACE v Kč

FICHE
výzva  
2016

výzva  
2017

výzva  
2018

výzva  
2019

výzva  
2020

výzva  
2021

výzva  
2022 CELKEM

8 Zemědělci 4 000 000 x x 2 000 000 x x x 6 000 000

9 Produkty 700 000 x x x x x x 700 000

10 Nezemědělské aktivity 5 000 000 x x 4 000 000 x x x 9 000 000

11 Rekreační funkce lesa 1 000 000 x x 500 000 x x x 1 500 000

12 Pozemkové úpravy 3 000 000 x x 2 000 000 x x x 5 000 000

13 Spolupráce x x 500 000 x 560 000 x x 1 060 000

CELKEM 13 700 000 x 500 000  8 500 000 560 000 x x 23 260 000

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

Kancelář MAS Hradecký venkov, Husovo nám. 83, Nechanice 503 15, tel.: 602 637 137

www.mashradeckyvenkov.cz


