
Vážené dámy/Vážení pánové, 
 
Blíží se vyhlášení další výzvy v rámci PRV (Program rozvoje venkova). Výzva bude vyhlášena na konci 
měsíce ledna s příjmem žádostí v průběhu února a začátkem března. Předpokládaná alokace pro tuto 
výzvu je přibližně 15 mil. Kč. Vyhlášeno bude celkem 5 opatření (fichí). 
 
Fiche č. 1 – Investice do zemědělských podniků 
 
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice 
do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. 
Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu. 
 
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. 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.  

 

Fiche č. 8 – Zvýšení kvality života na venkově 

 

Tato fiche obsahuje několik podoblastí a je určena pro obce, příspěvkové či neziskové organizace nebo 

církevní a náboženské společnosti. 

 

a) Veřejná prostranství v obcích 

b) Mateřské a základní školy 

c) Hasičské zbrojnice 

d) Obchody pro obce 

e) Vybrané kulturní památky 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

g) Stezky 

h) Muzea a expozice pro obce 
 
 

 

Před otevřením příjmu žádostí bude MAS pořádat seminář k výzvě (pravděpodobný termín 5. února 
od 9:00), kde potenciální žadatele seznámíme s veškerými podrobnostmi k jednotlivým opatřením. 
Případní zájemci nás však pro bližší informace mohou kontaktovat již nyní.  


