
 

 

 

 

1. Předávání znalostí a informační akce 

- odborné vzdělávání a získávání dovedností - vzdělávací kurzy a workshopy 

Indikátor   Počet účastníků vzdělávání 

 

2. Investice do zemědělských podniků 

- hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě - investice do 

zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro 

školkařskou produkci.  

- investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu  

- investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku 

Indikátor  Počet podpořených podniků/příjemců 
   Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
 
 
 

3. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

- hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a 

jejich uvádění na trh (např. investice do výstavby 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 a investic souvisejících 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. 

Indikátor  Počet podpořených podniků/příjemců 
   Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
 

4. Lesnická infrastruktura 



- hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické 

infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě 

rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba 

souvisejících objektů a technického vybavení. 

Indikátor  Počet podpořených podniků/příjemců 
   Celková délka lesních cest (km) 

 

5. Zemědělská infrastruktura 

- hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním 

zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest. 

Kromě rekonstrukce a výstavby polních cest bude podporována i 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. 

 

Indikátor  Počet podpořených podniků/příjemců 

 

6. Pozemkové úpravy 

- realizace plánů společných zařízení, což je opatření zajišťující 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 vodohospodářská opatření. Realizace 

společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav. 

Indikátor  Počet podpořených podniků/příjemců 
Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti 
krajiny a její diverzifikaci (km) 

 

7. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Pozn:  Jediné opatření, které není podporováno v rámci celostátního PRV 

- investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností 
(CZ-NACE)4: C (Zpracovatelský průmysl), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a 
údržba motorových vozidel), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a 
komunikační činnosti), M (Profesní, vědecké a technické činnosti), N 79 (Činnosti 
cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se 
stavbami a úpravou krajiny), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 
(Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní 
vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a 
výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních 
osobních služeb).  



- Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) 
mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu 
(agroturistika). 

 

Indikátor  Počet podpořených podniků/příjemců 
   Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
 

8. Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích 

- projekty na retenci vody, např. retenční nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku 
vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení 
bystřin nebo stabilizací strží. Preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních 
tocích a v jejich povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, 
zabezpečení břehů. Podpora je dále určena na protierozní opatření na drobných 
vodních tocích a v jejich povodích, např. zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh.  
Projekty musí být realizovány na PUPFL včetně vodních toků, popř. jejich částí a vodních 
útvarů, které se nacházejí v rámci PUPFL.   
 

Indikátor  Počet podpořených podniků/příjemců 
   Celková plocha (ha) 

 
9. Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

 
- hromadná mechanická ochrana melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu, 

a to od doby výsadby do stádia zajištění - oplocenky.  
- Projekty lze realizovat na lesních pozemcích. Žadatel na lesních pozemcích, na které 

žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle 
převzaté platné lesní hospodářské osnovy. 

 
Indikátor  Počet podpořených operací (akcí)  

Celková plocha (ha) 
 

10. Neproduktivní investice v lesích 
 

- projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a 
rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, 
výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity 
vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, 
přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního 
prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti 
návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.  

- Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí 
Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného 
lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy. 

 



Indikátor  Počet podpořených operací (akcí)  
Celková plocha (ha) 
 

 
11. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 

mobilizace a uvádění na trh 
 

- pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např. 
stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, 
stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, 
stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat též 
výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického 
vybavení.  

- Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, 
nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy - nevztahuje se na 
dřevozpracující provozovny. 

 
Indikátor  Počet podpořených podniků/příjemců 
   Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
 

12. Sdílení zařízení a zdrojů 
 

- Podporovány budou společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či stroje k 
výkonu činnosti spolupracujících subjektů. Modernizace nebo nová výstavba 
skladovacích a výrobních prostor nebo provedení stavebních prací potřebných k 
umožnění efektivního využití zdrojů (např. přírodních, energetických či genetických 
zdrojů). V souvislosti s realizovanou investicí může být podpora poskytnuta též na vznik 
a koordinaci spolupracujících subjektů, tzn. spolupráce na tvorbě studií a 
podnikatelského plánu.  
 

Indikátor  Počet podpořených kooperačních činností  
Počet podpořených podniků/příjemců 

 
13. Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců 

a místních trhů 
 

- společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu. 
Způsobilé jsou aktivity např. společné pořízení strojů, technologie a vybavení, stavební 
náklady na novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého majetku, pořízení 
počítačového softwaru, propagační činnost, tvorba studií a podnikatelského plánu.  

- Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců, které zahrnují nejvýš jednoho 
zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem 

 
Indikátor  Počet podpořených kooperačních činností  

Počet podpořených podniků/příjemců 

 
 


