
Program rozvoje venkova 
na období 2014-2020



PRV 2014-2020 
• Program rozvoje venkova schválen v květnu 2015

• celkový rozpočet PRV činí 3,5 mld. EUR

• každoročně budou vyhlašována 2 kola příjmu žádostí

 podzimní (září/říjen)

 jarní (duben/květen)

• LEADER a Pozemkové úpravy - průběžný/kontinuální příjem



OPATŘENÍ PRV 2014-2020
• M01 Předávání znalostí a informační akce
• M02 Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství
• M04 Investice do hmotného majetku
• M06 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti
• M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování 

životaschopnosti lesů
• M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření
• M11 Ekologické zemědělství
• M12 Platby v rámci sítě Natura 2000
• M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními
• M14 Dobré životní podmínky zvířat
• M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
• M16 Spolupráce
• M19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER 

(komunitně vedený místní rozvoj)



4. kolo příjmu žádostí: 4.-24. 4. 2017 
číslo operace název operace 

1.1.1 Vzdělávací akce 

1.2.1 Informační akce 

4.3.2 Lesnická infrastruktura

6.1.1 Zahájení činností mladých zemědělců 

6.4.1  Investice do nezemědělských činností 

6.4.2 Podpora agroturistiky 

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 

8.5.2  Neproduktivní investice v lesích 

8.5.3  Přeměna porostů náhradních dřevin 

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

16.2.1  Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské 
prvovýrobě

16.4.1  Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů



5. kolo příjmu žádostí: říjen 2017
číslo operace

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

16.4.1  Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro 
výrobu energie a v průmyslových procesech



16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 

krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
• způsobilé výdaje:

 výdaje na spolupráci (podnikatelský plán, propagační činnost krátkých
dodavatelských řetězců nebo místního trhu)

 investiční výdaje (stroje, technologie, vybavení prodejny, tržiště, prodejní
stánek, stavební výdaje, e-shop – hardware, software)

• uskupení min. dvou subjektů (zemědělský. podnikatel, výrobce potravin nebo 
surovin určených pro lidskou spotřebu, obec, dobrovolný. svazek obcí, nevládní 
neziskové organizace)

• forma spolupráce: společný prodej v místní prodejně, prodej ze dvora, 
bedýnkový prodej, apod.

• podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a 
to v případě obcí ve výši 25 % způsobilých výdajů (investiční výdaje), 
výdaje na spolupráci – 50% způsobilých výdajů

• rozpočet: 108 mil. Kč na období
• alokace pro 4. kolo: 60 920 500 Kč



16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a 

místních trhů

Žádosti 
(ks)

Částka za 
všechny 

žádosti (Kč)

Žádosti 
obce (ks)

Částka za 
všechny 

žádosti obcí 
(Kč)

3. kolo Zaregistrované 1 2 379 500 0 0

Doporučené  1 2 379 500 0 0



16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném 

zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin 

a v průmyslových procesech
• způsobilé výdaje:

 podnikatelský plán, studie týkající se dotyčné oblasti (technicko –
ekonomické studie, studie vyžadující posouzení vlivu na živ. prostředí,
energetický . audit, odborné posudky), studie proveditelnosti, osobní
výdaje koordinátora projektu

• uskupení min. dvou subjektů (zemědělský. podnikatel, výrobce potravin 
nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, obec, dobrovolný. svazek obcí, 
podnikatelský subjekt) 

• podpora na nastavení udržitelného zajišťování a využívání lokálních zdrojů 
biomasy

• podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé 
výdaje, a to v případě obcí ve výši 50 % způsobilých výdajů.

• rozpočet: 40 mil. Kč na období



4.3.2 Lesnická infrastruktura

• způsobilé výdaje:
 investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a

rekonstrukcí lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic 3L a
technologických linek (4L) na lesní cesty, včetně souvisejících objektů a
vybavení a včetně nezbytně vyvolaných investic

 projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace
projektu, max. do 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

 nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých
výdajů, ze kterých je stanovena dotace

• podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé 
výdaje, a to ve výši 80 % způsobilých výdajů

• rozpočet: 940 mil. Kč na období
• alokace pro 4. kolo: 81 171 000 Kč



4.3.2 Lesnická infrastruktura

Žádosti 
(ks)

Částka za 
všechny 

žádosti (Kč)

Žádosti 
obce (ks)

Částka za 
všechny 

žádosti obcí 
(Kč)

1.kolo  Zaregistrované 186 494 834 392 130 331 061 508

Schválené 114 288 839 904 79 200 926 978

3. kolo Zaregistrované 151 443 162 758 105 305 467 012

Doporučené 130 372 449 642 94 272 483 896



8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

• způsobilé výdaje:
 stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro

obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování
 stroje ke zpracování potěžebních zbytků
 stroje pro přípravu půdy před zalesněním
 stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost
 stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
 mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví

• podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a 
to ve výši 50 % způsobilých výdajů.

• rozpočet: 701 mil. Kč na období
• alokace pro 5. kolo: 100 000 000 Kč



8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Žádosti 
(ks)

Částka za 
všechny 

žádosti (Kč)

Žádosti 
obce (ks)

Částka za 
všechny 

žádosti obcí 
(Kč)

1.kolo Zaregistrované 167 105 818 222 58 39 397 067

Schválené 131 90 460 396 50 32 812 679

3. kolo Zaregistrované 498 276 151 909 170 113 971 999

Doporučené 497 275 906 909 170 113 971 999



8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících 

provozoven

• způsobilé výdaje:
 stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci

strojního vybavení manipulačních skladů, pilnic a/nebo pro sušení a
impregnování masivního dřeva (stavební úpravy do 40 % způsobilých
výdajů, ze kterých je stanovena dotace)

 mokré sklady dříví
 nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých

výdajů, ze kterých je stanovena dotace

• podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé 
výdaje, a to ve výši 50 % způsobilých výdajů.

• rozpočet: 149 mil. Kč na období
• alokace pro 4. kolo: 72 000 000 Kč



8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících 
provozoven

Žádosti 
(ks)

Částka za 
všechny 

žádosti (Kč)

Žádosti 
obce (ks)

Částka za 
všechny 

žádosti obcí 
(Kč)

2. kolo Zaregistrované 86 116 984 259 1 318 642

Doporučené 48 75 857 680 1 318 642



8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
• způsobilé výdaje:

 opatření k posílení rekreační funkce lesa
 opatření k usměrňování návštěvnosti území
 opatření k údržbě lesního prostředí
 opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa
 nákup pozemků max. do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých

výdajů

• podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a 
to ve výši 100 % způsobilých výdajů.

• rozpočet: 125 mil. Kč na období
• alokace pro 4. kolo: 56 000 000 Kč



8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

Žádosti 
(ks)

Částka za 
všechny 

žádosti (Kč)

Žádosti 
obce (ks)

Částka za 
všechny 

žádosti obcí 
(Kč)

2. kolo Zaregistrované 108 102 915 802 101 93 812 682

Doporučené 45 53 886 519 43 51 237 019



8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů
• způsobilé náklady:

 náklady na založení lesního porostu na zemědělské půdě
 náklady na péči o založený porost včetně výchovných zásahů po dobu 5 let
 náhrada za ukončení zemědělské činnosti po dobu 10 let 
 podporu nelze poskytnout na výsadbu RRD, výmladkových plantáží a vánočních 

stromků
• rozpočet: cca 280 mil. Kč (včetně starých závazků)
• předpokládaný rozsah: 1 000 ha

Jedle, 
borovice,
buk, lípa, 
douglaska, 
jasan

Ostatní 
dřeviny

Orná půda, 
chmelnice, vinice, 
ovocný sad, 
školka nebo 
zelinářská zahrada  

Travní 
porost nebo 
jiná kultura 

založení lesního porostu 3035 EUR/ha 2 100 EUR/ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

péče o založení lesního 
porostu

669 EUR/ha 298 EUR/ha ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

náhrada za ukončení 
zemědělské činnosti

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 488 EUR/ha 161 EUR/ha



8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Schválené žádosti (ks) Částka za všechny schválené žádosti 
(Kč)

2015 2395 38 228 761

2016 2258 35 592 992



8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

• způsobilé výdaje:

 výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin

 preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v
jejich povodích

 protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodních

• podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé 
výdaje, a to ve výši 80 % způsobilých výdajů.

• rozpočet: 97 mil. Kč na období

• alokace pro 4. kolo: 43 700 000 Kč



8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

Všechny
žádosti 
(ks)

Částka za 
všechny 

žádosti (Kč)

Žádosti 
obce (ks)

Částka za 
všechny

žádosti obcí 
(Kč)

2. kolo Zaregistrované 16 44 856 000 1 4 916 866

Doporučené 15 42 426 000 1 4 916 866



8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

• způsobilé výdaje:

 odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let
určených k rekonstrukci

 příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním

 umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách

 ochrana založených porostů

• podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé 
výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů.

• rozpočet: 280 mil. Kč na období 

• alokace pro 4. kolo: 126 000 000 Kč



8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Žádosti 
(ks)

Částka za 
všechny 

žádosti (Kč)

Žádosti 
obce (ks)

Částka za 
všechny 

žádosti obcí 
(Kč)

2. kolo Zaregistrované  41 85 510 832  6 5 722 141

Doporučené 37 82 946 129  5 5 595 701



8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

• způsobilé výdaje:

 odstranění škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v
jejich povodích

 odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení
bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících
objektech

• podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé 
výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů.

• rozpočet: 70 mil. Kč na období

• alokace pro 4. kolo: 31 500 000  Kč



8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

Žádosti 
(ks)

Částka za 
všechny 

žádosti (Kč)

Žádosti 
obce (ks)

Částka za 
všechny 

žádosti obcí 
(Kč)

2. kolo Zaregistrované 7 21 361 112 3 3 735 940

Doporučené 5 14 957 512 2 2 332 340



8.5.1 Investice do ochrany melioračních 

a zpevňujících dřevin

• způsobilé výdaje:

 částečná úhrada nákladů na hromadnou mechanickou ochranu
melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu

• podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé 
výdaje, a to ve výši 50 % způsobilých výdajů

• rozpočet: 187 mil. Kč na období

• alokace pro 4. kolo: 84 000 000 Kč



8.5.1 Investice do ochrany melioračních 
a zpevňujících dřevin

Žádosti 
(ks)

Částka za 
všechny 

žádosti (Kč)

Žádosti 
obce (ks)

Částka za 
všechny 

žádosti obcí 
(Kč)

2. kolo Zaregistrované 53 5 332 748 17 1 350 533

Doporučené 40 3 773 663 13 1 161 462



8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

• způsobilé výdaje:
 snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního

porostu za účelem obnovy

 příprava ploch před zalesněním

 umělá obnova sadbou

 hnojení lesních dřevin při výsadbě

 ochrana založeného porostu

• podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé 
výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů.

• rozpočet: 489 mil. Kč na období

• alokace pro 4. kolo: 220 000 000 Kč



8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Žádosti 
(ks)

Částka za 
všechny 

žádosti (Kč)

Žádosti 
obce (ks)

Částka za 
všechny 

žádosti obcí 
(Kč)

2. kolo Zaregistrované 8 39 551 503 3 9 387 730 

Doporučené 6 39 551 503 3 9 387 730



19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 

 podpora projektů připravených a realizovaných žadateli/příjemci dotace,
které naplňují cíle strategie příslušné MAS, jsou vybrány danou MAS a jsou
v souladu s vymezením opatření Programového rámce (Fiche) dle
Metodiky, resp. Pravidel, tzn., že žadatelé podávají žádost o dotaci
prostřednictvím MAS, a to na základě Výzvy MAS k podávání žádostí o
dotaci,

 v rámci Výzvy MAS specifikuje opatření Programového rámce (Fiche), které
v souladu se svou strategií podporuje

 výzvy MAS zveřejňují na svých internetových stránkách a informace o
Výzvě jsou k dispozici i na webových stránkách MZE www.eagri.cz a
Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz

 úplný seznam Fichí, které mohou MAS podporovat, je uveden v aktuálních
Pravidlech 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně
vedeného místního rozvoje

• rozpočet: 165 130 783 EUR na celé období



19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje / Zemědělská infrastruktura 

• způsobilé výdaje:
 rekonstrukce a výstavba polních cest, obnova či nová výstavba

souvisejících objektů a technického vybavení,

 realizace polních cest mimo intravilán obce (mimo katastrální území
obce)

• Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé 
výdaje, a to ve výši 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace

• Rozpočet: dle alokace MAS 



19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje / Pozemkové úpravy 

• způsobilé výdaje:

 realizace plánů společných zařízení v souladu se schválenými návrhy
pozemkových úprav

• Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé 
výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace

• Rozpočet: dle alokace MAS 



19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje / Horizontální a vertikální spolupráce 

mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
• způsobilé výdaje:

 podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a
rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů (společný
prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace
přímého prodeje spotřebiteli (např. bedýnkový prodej).

 obec může žádat jako spolupracující subjekt v uskupení

• podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a 
to případě výdajů na spolupráci činí výše dotace 50 % výdajů, ze kterých 
je stanovena dotace. V případě přímých výdajů na konkrétní projekty 
spojené s prováděním podnikatelského plánu spolupráce výše dotace činí 
v případě obcí 25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

• rozpočet: dle alokace MAS 



19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje / Lesnická infrastruktura

• způsobilé výdaje:
 podpora zahrnuje 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 je podporována i obnova či nová výstavba souvisejících
objektů a technického vybavení,

• podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé 
výdaje, a to ve výši 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace

• rozpočet: dle alokace MAS 



19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje / Investice do lesnických technologií a zpracování 

lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

• způsobilé výdaje:
 investice do lesnických technologií a do strojů a technologií vedoucích k

efektivnímu zpracování dřeva

• podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé 
výdaje, a to ve výši 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace

• rozpočet: dle alokace MAS 



19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje / Zavádění preventivních 

protipovodňových opatření v lesích
• způsobilé výdaje:

 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,

 protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např.
zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh.

• podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a 
to ve výši 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

• rozpočet: dle alokace MAS 



19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje / Investice do ochrany melioračních a 

zpevňujících dřevin

• způsobilé výdaje:
 hromadná mechanická ochrana melioračních a zpevňujících dřevin při

založení porostu, a to od doby výsadby do stádia zajištění - oplocenky

• podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé 
výdaje, a to ve výši 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace

• rozpočet: dle alokace MAS 



19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje / Neproduktivní investice v lesích

• způsobilé výdaje:
 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,

 aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování
odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory,

 opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a
opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky,
zábradlí, stupně

• podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a 
to ve výši 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

• rozpočet: dle alokace MAS 



19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 

• Vyhlášené Výzvy jednotlivých MAS 

 doposud vyhlášeno 12 výzev

 http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-
obdobi-2014/opatreni/m19-podpora-mistniho-rozvoje-na-zaklade/vyhlasene-
vyzvy-mas/



19.3.1 Spolupráce MAS

• Způsobilé výdaje:
 měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové)
 hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav:

o investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení a rozvoje
značení místních výrobků a služeb,

o investice související se vzdělávacími aktivitami,
o investice do informačních a turistických center.

• Záměry:
 Předběžná technická podpora
 Spolupráce mezi územními celky
 Nadnárodní spolupráce

• příjemce dotace: MAS, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z PRV

• podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 
90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, v případě vzdělávání 
poskytovaného podle NK č. 651/2014 (GBER) je ve výši 50 % způsobilých výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace



NÁRODNÍ DOTACE
Zhodnocení dotačního program 16. Udržování a obnova 

kulturního dědictví venkova

 Příjem vyhlášen 27. 1. 2016 – 15.3. 2016

 Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 30.6.2016

 Doba realizace do 30. 9. 2016

• Záměry:
 16.A. - Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

 16.B. - Údržba a obnova významných zemědělských historických
dominant jedinečného charakteru

 16.C.- Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a
zařízení

 16.D. - Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku



Zhodnocení zaregistrovaných žádostí po příjmu

DP 16 16 A  16 B 16 C 16 D Celkem

Počet žádostí 
(ks)

726 50 3 141 920

Požadavek na 
dotaci (Kč)

214 047 843 24 000 081 636 500 14 815 024 253 449 448



Zhodnocení zaregistrovaných žádostí po realizaci 
(30.9.2016)

DP 16 16 A  16 B 16 C 16 D Celkem

Počet žádostí 
(ks)

659 34 3 129 825

Požadavek na 
dotaci (Kč)

185 965 142 16 854 274 476 005 13 436 208 216 736 629



NÁRODNÍ DOTACE
Dotační program 129 660 Údržba a obnova kulturních a 

venkovských prvků

• Harmonogram termínů:

 Příjem žádostí - 6. 2. 2017 – 24. 2. 2017

 Příjem elektronicky:

prostřednictvím portálu RISPF- http://dotace.edssmvs.cz/

 Doba realizace - 30. 9. 2018

 Žadatelem obec - do 5 000 obyvatel nebo obec od 5 001 do 10 000 
obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází      
v místní části obce do 1 000 obyvatel



NÁRODNÍ DOTACE
Dotační program 129 660 Údržba a obnova kulturních a 

venkovských prvků

• Členění programu:

 Podprogram 129 662
Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

 Podprogram 129 663
Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant
jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic

 Podprogram 129 664
Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a
zařízení

 Podprogram 129 665
Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

 Podprogram 129 666
Údržba a oprava polních cest



NÁRODNÍ DOTACE
Dotační program 129 660 Údržba a obnova kulturních a 

venkovských prvků

• Shrnutí důležitých změn:
 Prodloužení doby realizace na 2 roky

 Zařazení nového podprogramu 129 666

 Výčet dotovaných předmětů obsahuje i podporu hasičských zbrojnic

 Způsobilým žadatelem je obec od 5 001 do 10 000 obyvatel, přičemž
předmět dotace se nachází v místní části obce do 1000 obyvatel

 Bodové zvýhodnění pro Státem podporované regiony SO ORP



Zhodnocení zaregistrovaných žádostí po příjmu:
Podprogram Počet žádostí Požadavek na 

dotaci (Kč)

129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků 
venkovské krajiny

1 391 481 074 249

129 663 Údržba a obnova významných zemědělských 
historických dominant jedinečného charakteru a hasičských 
zbrojnic

292 121 967 769

129 664 Podpora údržby a obnovy historických 
zemědělských strojů a zařízení

4 271 737

129 665 Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa 
pasivního odpočinku

304 37 377 591

129 666 Údržba a oprava polních cest 31 55 645 835

Celkem 2022 696 337 181



NÁRODNÍ DOTACE
Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury 

vodovodů a kanalizací

• Návrh programu 129 300
 obdoba 129 250
 rozšířen o opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a

nedostatku vody
 podpora propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich

zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro
zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou, (i pro VHS)

 pro obce a místní části do 1000 obyvatel
 akce musí řešit minimálně 50 obyvatel
 předmětem podpory není: rekonstrukce vodovodu a kanalizace,

zainvestování pozemků, výměna azbestocementového potrubí,
vodovodní a kanalizační přípojky, dešťová kanalizace, projektové a
přípravné práce



Děkuji za pozornost!

Ing. Josef Tabery
ředitel odboru Řídicí orgán PRV
josef.tabery@mze.cz
www.eagri.cz/prv


