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HARMONOGRAM VÝZEV PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 
Přehled alokace pro jednotlivé fiche 

 

 JARNÍ KOLO – BŘEZEN 2018  

Identifikace 

fiche Název fiche SCLLD Oblasti podpory 
Výše 

podpory 
Potenciální 

žadatelé 

Výše 

způsobilých 

výdajů 

Finanční 

alokace 

plánované 

fiche 

Plánované 

datum 

vyhlášení 

fiche 

PRV I. 

C1.1.1 Investice do 

hmotného majetku -

 Podpora investic 

v zemědělských 

podnicích 

Investice do zemědělských staveb a technologií 

pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro 

školkařskou produkci. Investice na pořízení 

mobilních strojů pro zemědělskou výrobu 

a investice do pořízení peletovacích zařízení pro 

vlastní spotřebu v zemědělském podniku. 

40 – 60 % Zemědělský podnikatel 

Minimálně 

50 tis. Kč, 

maximálně 

5 mil. Kč. 

4 000 000,- 
březen 
2018 

PRV II. 

C1.1.2 Investice do 

hmotného majetku - 

Podpora investic do 

zpracování, uvádění 

na trh a vývoj 

zemědělských 

produktů 

Investice do výstavby a rekonstrukce budov 

včetně nezbytných manipulačních ploch, 

pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro 

zpracování zemědělských produktů, finální 

úpravu, balení, značení výrobků. 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 investic 

do marketingu) a investice do zařízení na čištění 

odpadních vod ve zpracovatelském provozu. 

40 – 50 % 

Zemědělští podnikate-

lé, výrobci potravin 

a krmiv, nebo jiné sub-

jekty aktivní ve zpraco-

vání, uvádění na trh 

a vývoji zemědělských 

produktů uvedených 

v příloze I Smlouvy 

o fungování EU jako 

vstupní produkt. 

Minimálně 

50 tis. Kč, 

maximálně 

5 mil. Kč. 

2 000 000,- 
březen 
2018 
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PRV III. 

C1.1.3 Rozvoj 

zemědělských 

podniků a 

podnikatelské 

činnosti - Podpora 

investic na založení 

nebo rozvoj 

nezemědělských 

činností 

Investice do vybraných nezemědělských 
činností dle Klasifikace ekonomických činností 
(CZ-NACE). 
Viz poznámka * 

45 % 

Podnikatelské sub-

jekty (FO a PO) – 

mikropodniky 

a malé podniky ve 

venkovských ob-

lastech, jakož 

i zemědělci 

Minimálně 

50 tis. Kč, 

maximálně 

5 mil. Kč. 

3 000 000,- 
březen 
2018 

PRV IV. 

D1.3.1 Podpora 

investic do rozvoje 

lesnictví a lesnické 

infrastruktury 

Hmotné nebo nehmotné investice, které 

souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické 

infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či 

zvýšení hustoty lesních cest. Obnova či nová 

výstavba souvisejících objektů a technického 

vybavení. 

90 % 

Fyzické nebo práv-

nické osoby hospo-

dařící v lesích, kte-

ré jsou ve vlastnictví 

soukromých osob 

nebo jejich sdruže-

ní nebo spolků s 

právní subjektivitou, 

vysokých škol, obcí 

nebo jejich svazků. 

Minimálně 

50 tis. Kč, 

maximálně 

5 mil. Kč. 

1 000 000,- 
březen 
2018 

PRV V. 

D1.3.2 Podpora 

investic do rozvoje 

zemědělské in-

frastruktury 

Hmotné nebo nehmotné investice, které 

souvisejí s rekonstrukcí a budováním 

zemědělské infrastruktury vedoucí ke 

zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest. 

Obnova či nová výstavba souvisejících 

objektů a technického vybavení. Polní cesty 

musí být realizovány na území, kde byly 

dokončeny pozemkové úpravy a mimo 

intravilán obce. 

90 % 
Obec nebo země-

dělský podnikatel 

Minimálně 

50 tis. Kč, 

maximálně 

5 mil. Kč. 

1 000 000,- 
březen 
2018 

 

Alokace na jarní kolo (březen 2018): 11 000 000,00 Kč 

Celková alokace: 19 962 000,00 Kč 
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*) Investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 

o C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken 
dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), 

o F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), 
o G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami 

ve specializovaných prodejnách), 

o I (Ubytování, stravování a pohostinství) - pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

o J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), 

o M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), 

o N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), 

o N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), 

o N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), 

o N 82.92 (Balicí činnosti), 

o P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), 

o R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)- pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu 

o S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a 

o S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb). 
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s 

produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě 

zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU. 
 
 
 

Ing. Vojtěch Rosický MAS Českomoravské pomezí o.p.s. 

manažer PR PRV Varhánkova 1240 

GSM: +420 777 032 151 588 13 Polná 

e-mail: vojtech.rosicky@mascmp.cz 
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