
Vážené dámy/Vážení pánové, 

Ještě v letošním roce bude vyhlášena Výzva č. 2 PRV, v rámci které budou přijímány žádosti přibližně 

od konce ledna 2019 do konce února 2019 (přesné datum bude známo po schválení výzvy ŘO). 

Předpokládaná alokace pro tuto výzvu je 16 596 000,- Kč. 

Fiche č. 2 - Podpora zpracování zemědělských produktů 

V rámci této Fiche je možné žádat na hmotné i nehmotné investice, které se týkají zpracování 

zemědělských produktů a jejich následného uvádění na trh. Způsobilými výdaji může být např.: 

rekonstrukce nebo výstavba budov, pořízení strojů, investice do marketingu, investice vedoucí ke 

zvyšování kvality produktů apod. 

Fiche č. 3 - Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně rozvoje cestovního ruchu 

Podporovány budou např.: činnosti spojené s rozvojem agroturistiky, dále projekty s vazbou na 

ubytování, doplňkové služby v oblasti cestovního ruchu, ale i ostatní drobní podnikatelé 

z nezemědělských oborů.  

Fiche č. 4 - Lesnická infrastruktura 

Zaměřeno na rekonstrukci a výstavbu lesních cest. Podporována bude i obnova nebo výstavba 

souvisejících objektů a technického vybavení. Možnost žádat i na drobné projekty typu: obnova nebo 

oprava odvodnění lesních cest (propustky, brody), oprava krajnic, apod. 

Fiche č. 5 - Neproduktivní investice v lesích 

Jedná se o projekty zaměřené především na rekreační funkci lesa. Podporovanými aktivitami může být: 

výstavba naučných prvků (různé informační tabule s přírodními či kulturními zajímavostmi), fitness a 

herní prvky nebo odpočinková stanoviště. Pro inspiraci uvádíme některé odkazy se zajímavými 

projekty. Lesopark v Petrovicích http://www.pribram.cz/clanek/novy-lesopark-v-petrovicich-je-

urceny-mistnim-i-turistum/7479/ nebo dřevěná odpočívadla na turistické trase vedoucí na vrchol 

Špičák https://www.jcted.cz/turistickou-trasu-na-spicak-ted-lemuji-nova-drevena-odpocivadla/. 

Fiche č. 6 - Zemědělská infrastruktura   

Zaměřeno na polní cesty. Kromě rekonstrukce a výstavby cest je možné žádat i na související objekty 

a technické vybavení. Příkladem může být projekt obce Radonice, kde došlo k obnově aleje 

http://www.obec-radonice.cz/obecni-urad/projekty/?more=237#news237.  

 

Před otevřením příjmu žádostí bude MAS pořádat seminář k přípravě projektů, ale případní zájemci 

nás pro bližší informace mohou kontaktovat již nyní. I když to na první pohled nemusí být úplně zřejmé, 

Fiche č. 4 až 6 nabízí spoustu možností, jak realizovat hlavně drobné projekty, které mohou mít 

hodnotný krajinotvorný nebo protierozní význam. 

 

 

 

http://www.pribram.cz/clanek/novy-lesopark-v-petrovicich-je-urceny-mistnim-i-turistum/7479/
http://www.pribram.cz/clanek/novy-lesopark-v-petrovicich-je-urceny-mistnim-i-turistum/7479/
https://www.jcted.cz/turistickou-trasu-na-spicak-ted-lemuji-nova-drevena-odpocivadla/
http://www.obec-radonice.cz/obecni-urad/projekty/?more=237#news237

