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PRV 2014-2020: Výzvy na podzim 2015

Příjemce Název operace Cíle operace a podporované aktivity
Celková alokace 

podopatření

Alokace na 1. 

kolo výzvy
Míra podpory

Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, 

pokud splňují definici zemědělského podnikatele. Skupina 

zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny 

vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je 

poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se 

zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení 

sloužící zemědělské výrobě.

Investice do zemědělských podniků                               

podopatření : Podpora investic v zemědělských 

podnicích

Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, 

modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti 

využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s 

výrazným inovačním potenciálem. Podporována budou například ustájovací a 

chovatelská zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, 

steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do nosných konstrukcí 

trvalých kultur, investice do staveb pro zahradnictví, pořízení speciálních 

mobilních strojů, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována 

přímo v zemědělském podniku.

8 919 mil. Kč 3 278 mil. Kč 40-60 %

Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce 

nebo jejich svazky, střední školy, školní polesí, hospodařící v lesích, 

které jsou ve vlastnictví: soukromých osob nebo jejich sdružení nebo 

spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků. V případě 

způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně může být příjemcem 

rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví.

Technika a technologie pro lesní hospodářství                     

podopatření : Podpora investic do lesnických 

technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 

mobilizace a uvádění na trh

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které 

zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších 

technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy 

a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či 

investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. 

Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace 

obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů. Podpora je 

podmíněna hospodařením v lesích podle lesních hospodářských plánů nebo 

lesních hospodářských osnov, což zajišťuje udržitelné obhospodařování lesů v 

České republice.

580 mil. Kč 190 mil. Kč 50 %

Fyzické nebo právnické osoby, sdružení a spolky s právní 

subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední školy, školní polesí, 

hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo 

jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo 

jejich svazků.

Lesnická infrastruktura                                                

podopatření:  podpora na investice do 

infrastruktury související s rozvojem, modernizací 

nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví    

Investice, které souvisejí s rekonstrukcí, výstavbou a opravami lesních cest 

včetně souvisejících objektů a technického vybavení. Výstavba a oprava bude 

podporována pouze u lesních cest kategorie 1L či 2L. V případě rekonstrukce, 

může být předmětem projektu také stávající lesní cesta nižší kategorie, 

výstupem projektu však musí být lesní cesta kategorie 1L či 2L. V případě 

výstavby a rekonstrukce lesních cest žadatel musí doložit, že realizací projektu 

nedojde k překročení hustoty lesní dopravní sítě nad její optimální úroveň. 

Součástí způsobilých výdajů jsou také nezbytné vyvolané investice jako např. 

přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní infrastruktury apod., a 

projekční průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu. 

Umožněn bude také nákup pozemku, maximálně však do částky odpovídající 

10 % celkové výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

940 mil. Kč 345 mil. Kč 80 %

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který 

splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku.

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů                                                        

podopatření : podpora na investice do zpracování / 

uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských 

produktů

Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové 

konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování 

zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která souvisejí se 

zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní 

zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních 

technologií. V neposlední řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a 

zkrácení dodavatelských řetězců. Konkrétně budou podporovány např. 

investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a 

značení produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na 

trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov.

2647 mil. Kč 973 mil. Kč 40 %

Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt 

musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví potravinářství nebo 

výroby krmiv a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí. 

Uskupení žádá o podporu prostřednictvím potravinářského 

podnikatele nebo výrobce krmiv. Jednotlivý výrobce potravin nebo 

výrobce krmiv, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo 

technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky.

Podpora vývoje nových produktů, postupů a 

technologií při zpracování zemědělských produktů a 

jejich uvádění na trh                                                                             

podopatření:  podpora na pilotní projekty a podpora 

na vývoj nových produktů, postupů, procesů a 

technologií

Operace je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů 

a jejich uvádění na trh. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo 

významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich 

charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty nebo procesy 

musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně zdokonalené). To 

zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, 

software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik. Operace 

má průřezový charakter a je zacílena na posílení vazeb mezi produkcí potravin, 

krmiv a výzkumem. Realizované projekty přispějí ke zlepšení 

konkurenceschopnosti prvovýrobců.

1 914 mil. Kč 603 mil. Kč 50 %



 

 

 

 

PRV 2014-2020: Výzvy na jaře 2016

Příjemce Název operace Cíle operace a podporované aktivity
Celková alokace 

operace
Míra podpory

Zemědělský podnikatel Investice na podporu energie z 

obnovitelných zdrojů

Podpora investic zaměřených na diverzifikaci činností zemědělských subjektů do nezemědělských 

činností vedoucí k diverzifikaci příjmů (projekt nesmí sloužit pouze ke krytí energetických potřeb žadatele) 

a využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství, zejména z oblasti výstavby 

zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie (investice do zařízení na výrobu tvarovaných 

biopaliv a bioplynové stanice).

333,19 mil. Kč a) v případě investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv  – 

ve výši způsobilých výdajů:  25 % z pro VP, 35 % pro SP, 45 % pro 

MP.                                                                                                               Max. 

výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 10 mil. Kč na 

projekt.

Min. výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč na 

projekt.                                                                                                                               

b) v případě investic na výstavbu bioplynové stanice - ve výši 

způsobilých výdajů: 45 % pro VP,55 % pro SP, 65 % pro MP. Max. 

výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 mil. Kč na 

projekt. Min. výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 

tis. Kč na projekt.

Zemědělský podnikatel Investice do nezemědělských 

činností

Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských 

podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských 

oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. Mimo jiné bude podporována výroba 

potravinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných 

výrobků, strojů a zařízení atd. Podpořeny budou též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a 

dále široká škála maloobchodních činností. Podporovány budou jak stavební výdaje, tak strojní zařízení a 

technologie potřebné pro provoz dané činnosti. 

1 387,88 mil. Kč 25 % z pro VP, 35 % pro SP, 45 % pro MP.                                                       

Max. výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 10 mil. Kč na 

projekt.                                                                                                                          

Min. výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč na 

projekt.    

Příjemcem podpory je subjekt zajišťující 

vzdělávací akce. Subjekt musí být k této 

činnosti akreditovaný Ministerstvem 

zemědělství.

Vzdělávací akce Cílem operace je zvýšení kvalifikace pracovníků v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví. Minimální 

počet účastníků vzdělávací akce je 15 účastníků. Podporovanými aktivitami pro způsobilé výdaje budou 

mzda (např. mzda lektorů, mzdové náklady vzdělávacího subjektu v přímé souvislosti s realizací vzdělávací 

akce), cestovní výdaje, výukové materiály a pomůcky, občerstvení účastníků, propagaci vzdělávací akce, 

nákup služeb pro zajištění vzdělávací akce, nákup kancelářských potřeb, technické zabezpečení (např.: 

pronájem sálu či učebny, pronájem informační techniky a technologií), výdaje spojené s pořádáním 

vzdělávací akce, resp. exkurze

1 997 810 EUR 85 % (50 tis. - 1 mil. Kč/projekt)

Příjemcem podpory je subjekt zajišťující 

informační akce. Subjekt musí být k této 

činnosti akreditovaný Ministerstvem 

zemědělství.

Informační akce Cílem operace je poskytování informací a předávání zkušeností v případě témat, které lze aplikovat v 

oblastech zemědělství, lesnictví a potravinářství. Minimální počet účastníků jedné informační akce je 5 

osob.

1 331 874 EUR 85 % (50 tis. - 1 mil. Kč/projekt)

Zemědělský podnikatel Podpora agroturistiky Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění 

diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití 

zemědělských farem a využití venkovských brownfields. Podporované aktivity budou stavební obnova 

(přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení 

(vvčetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné 

zázemí)

706,12 mil. Kč 25 % z pro VP, 35 % pro SP, 45 % pro MP. Max. výše výdajů, ze 

kterých je stanovena dotace, je 10 mil. Kč na projekt. Min. výše 

výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč na projekt.    

Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy 

minimálně jeden subjekt musí prokázat 

podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství 

a minimálně jeden subjekt musí být 

výzkumnou institucí. Uskupení žádá o podporu 

prostřednictvím zemědělského podnikatele. 

Jednotlivý zemědělský podnikatel, který má k 

vývoji nového produktu, postupu nebo 

technologie vlastní kvalifikovaný personál a 

výrobní prostředky.

Podpora vývoje nových produktů, 

postupů a technologií v 

zemědělské prvovýrobě

Operace je zaměřena na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě. Jedná se o projekty, které zavádějí nové 

nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo 

zamýšlené užití. Technologie, produkty nebo procesy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo 

podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, 

software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik. Nová technologie, produkt nebo 

proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem nebo žadatelem, který má k vývoji 

nového produktu, postupu nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného 

personálu a výrobních zdrojů. V případě inovace pouze pro podnik se spolupracující subjekt 

(výzkumný/vývojový tým žadatele) musí významně podílet na aplikaci (přizpůsobení) již existující 

technologie, produktu nebo procesu na specifické podmínky podniku. Inovativnost projektu posoudí 

odborná komise před schválením projektu. Podpora je poskytována jako celková částka pokrývající 

provozní výdaje spolupráce i přímé investiční výdaje související se zavedením inovace v podniku žadatele. 

Z důvodu zamezení dvojího financování z různých zdrojů veřejných prostředků je podpora omezena pouze 

na některé komodity a produkty zemědělské výroby.

na podopatření: přes 

478 mil. Kč

50 % způsobilých výdajů



 

 

 

PRV 2014-2020: Výzvy na jaře 2016

Příjemce Název operace Cíle operace a podporované aktivity
Celková alokace 

operace
Míra podpory

Mladý zemědělec, tedy osoba, která dosáhla 

ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 

let a zároveň k témuž dni není starší 40 let 

(nedosáhla věku 41 let), dosáhla minimální 

zemědělské kvalifikace, nebo

253

za stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje 

zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí 

podniku.

Zahájení činnosti mladých 

zemědělců

Výdaje do živočišné a rostlinné výroby vedoucí ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých 

zemědělců v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory realizace podnikatelského plánu. Žadatel 

zahajuje činnost poprvé, pokud není déle než 24 měsíců před zaregistrováním Žádosti o dotaci evidován 

jako zemědělský podnikatel; v případě právnické osoby se zahajováním činnosti rozumí situace, kdy 

fyzická osoba plnící funkci statutárního orgánu tuto funkci před podání Žádosti o dotaci nevykonávala déle 

než 24 měsíců před zaregistrováním Žádosti o dotaci. Za ukončení procesu zahájení činnosti je považováno 

podepsání Dohody o poskytnutí dotace mezi žadatelem a SZIF, ke kterému dojde na základě posouzení 

předloženého podnikatelského plánu a splnění všech vstupních podmínek operace. V průběhu procesu 

zahájení činnosti žadatel realizuje úkony spojené s procesem zahájení činnosti, jako je např. absolvování 

odborných školení, nákup či pronájem pozemků a zvířat včetně jejich zaevidování v příslušných registrech 

či zajištění dalších hmotných komponent nutných pro zemědělskou činnost.

na podopatření: 810 

mil. Kč (alokace na 1. 

kolo : 296 mil. Kč)

Dotace činí 45 tis. EUR. Podpora se poskytuje jako přímá nevratná 

dotace na realizaci podnikatelského plánu. Dotace bude vyplácena 

ve třech splátkách s tím, že výše první splátky činí 50 % dotace a je 

vyplacena po schválení podnikatelského plánu a podpisu Dohody o 

poskytnutí dotace. Druhá splátka činí 45 % dotace a je vyplacena po 

uplynutí druhého roku realizace podnikatelského plánu. Vyplacení 

třetí splátky je podmíněno řádným provedením podnikatelského 

plánu.

Fyzické nebo právnické osoby podnikající v 

lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které 

splňují definici mikro nebo malého podniku.

Technické vybavení 

dřevozpracujících provozoven

Operace se zaměřuje na podporu strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Podpora 

je zaměřena na investice, jejichž výsledkem bude modernizace dřevozpracujícího provozu, a to zejména 

prostřednictvím technologického vybavení.

na podopatření: 580 

mil. Kč (alokace na 1. 

kolo : 23 mil. Kč)

50 % způsobilých výdajů



 

 

 

PRV 2014-2020: Výzvy na podzim 2016

Příjemce Název operace Cíle operace a podporované aktivity
Celková alokace 

podopatření
Míra podpory

Uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský 

podnikatel splňující kategorii mikropodniku, výrobce 

potravin splňující kategorii mikropodniku, subjekt 

hospodařící v lesích splňující kategorii mikropodniku, 

subjekty podnikající v oblasti služeb pro zemědělství, 

potravinářství a lesnictví splňující kategorii 

mikropodniku), kteří jsou zapojeni do spolupráce, která 

přispívá k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje venkova.

Sdílení zařízení a zdrojů                                      

podopatření:  (ostatní) spolupráce mezi malými 

hospodářskými subjekty při organizování 

společných pracovních procesů a sdílení zařízení 

a zdrojů a pro rozvoj služeb cestovního ruchu 

nebo jejich uvádění na trh       

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů. Cílem 

spolupráce je efektivní využití zdrojů a dosažení úspor, kterých by při individuálním postupu nemohlo 

být dosaženo. Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů, tzn. spolupráce na 

tvorbě studií, podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace (včetně právního poradenství). 

Podporovány budou také společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či stroje k výkonu 

jejich činnosti nebo modernizace nebo výstavba skladovacích a výrobních prostor nebo provedení 

stavebních prací potřebných k umožnění efektivního využití zdrojů (např. přírodních, energetických či 

genetických zdrojů).

6 474 891 EUR 50 % způsobilých výdajů                     

Max. výše výdajů, ze 

kterých je stanovena 

dotace, je 7 mil. Kč na 

projekt.

Min. výše výdajů, ze 

kterých je stanovena 

dotace, je 200 tis. Kč na 

projekt.

Příspěvek EZFRV činí 75 % 

veřejných výdajů.

Příspěvek ČR činí 25 % 

veřejných výdajů.

Uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský 

podnikatel, výrobce potravin, subjekty podnikající v 

oblasti služeb pro zemědělství a potravinářství, nevládní 

neziskové organizace zastupující zemědělce nebo 

zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí), kteří jsou 

zapojeni do spolupráce, která přispívá k dosažení cílů a 

priorit politiky rozvoje venkova.

Horizontální a vertikální spolupráce mezi 

účastníky krátkých dodavatelských řetězců a 

místních trhů                                                                       

podopatření:  podpora horizontální a vertikální 

spolupráce mezi účastníky dodavatelského 

řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů a 

podpora propagačních činností v místním 

kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých 

dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících 

subjektů, spolupráce na tvorbě studií, podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace (včetně 

právního poradenství). Podpora je také určena pro společné investice na realizaci projektu a 

společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu. Formou takovéto spolupráce může být společný prodej 

v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (např. 

bedýnkový prodej). V rámci místních trhů se činnosti zpracování a prodeje konečnému spotřebiteli 

budou odehrávat v okruhu 50 km od zemědělského podniku, z něhož produkt pochází.

4 000 000 EUR 50 % způsobilých výdajů                     

Max. výše výdajů, ze 

kterých je stanovena 

dotace, je 6 mil. Kč na 

projekt.

Min. výše výdajů, ze 

kterých je stanovena 

dotace, je 200 tis. Kč na 

projekt.

Příspěvek EZFRV činí 75 % 

veřejných výdajů.

Příspěvek ČR činí 25 % 

veřejných výdajů.

Uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský 

podnikatel, výrobce potravin, podnikatelský subjekt, 

obce, svazky obcí), kteří jsou zapojeni do spolupráce, 

která přispívá k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje 

venkova a kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat 

podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo 

potravinářství.

Horizontální a vertikální spolupráce při 

udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu 

energie a v průmyslových procesech                                  

podopatření : podpora horizontální a vertikální 

spolupráce mezi účastníky dodavatelského 

řetězce pro udržitelné zajišťování biomasy pro 

použití v procesech výroby potravin a energie a 

průmyslových procesech

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů na nastavení udržitelného zajišťování a využívání 

lokálních zdrojů biomasy v procesech výroby potravin, energie a v průmyslových procesech. Podpora 

je zaměřena na vznik a koordinaci spolupracujících subjektů, na analýzu vztahů mezi subjekty a 

nastavení spolupráce při zajišťování a využívání místních zdrojů biomasy. Podporována je spolupráce 

na tvorbě studií, podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace vztahující se k zajišťování a 

využívání lokálních zdrojů biomasy. Podporovány jsou rovněž výdaje na mzdu koordinátora projektu a 

výdaje na vypracování návrhů smluv o spolupráci ve vztahu k navrženému projektu.

1 475 000 EUR 50 % způsobilých výdajů  

Max. výše výdajů, ze 

kterých je stanovena 

dotace, je 4 mil. Kč na 

projekt.

Min. výše výdajů, ze 

kterých je stanovena 

dotace, je 200 tis. Kč na 

projekt.

Příspěvek EZFRV činí 75 % 

veřejných výdajů.

Příspěvek ČR činí 25 % 

veřejných výdajů.

Operační skupiny EIP, resp. její členové (tj. zemědělci, 

potravináři, odborné nevládní organizace, poradci, 

výzkumníci a ostatní aktéři venkova). V případě investic 

může být příjemcem podpory pouze zemědělský či 

potravinářský subjekt. Žádost o dotaci bude předkládána 

jedním členem operační skupiny. Dotace bude vyplácena 

každému subjektu zvlášť dle smlouvy o spolupráci na 

projektu. Členové operačních skupin mohou být jak 

žadatelé s finančním příspěvkem, tak žadatelé bez 

finančního příspěvku.

Podpora operačních skupin a projektů EIP              

podopatření:  zřizování a fungování operačních 

skupin v rámci EIP v oblasti zemědělské 

produktivity a udržitelnosti

Cílem je podpořit fungování operačních skupin, které svou činností pod EIP spadají. Zároveň bude 

poskytnuta podpora na přímé výdaje související se zavedením inovace u podnikatelského subjektu 

působícího v odvětví zemědělství a potravinářství. Účelem fungování operační skupiny je na základě 

principu rozhodování „zdola“ propojit partnery zejména z oblasti vědy, výzkumu, zemědělství, 

potravinářství, odborných nevládních organizací, poradců a dalších aktérů rozvoje venkova, a napomoci 

přenosu poznatků vědy, výzkumu a inovací do praxe. Pro zajištění lepšího přenosu výsledku výzkumu 

do praxe by měli sloužit zejména poradci, neboť ti mohou zajistit efektivnější využívání výsledků v 

praxi. Velikost a složení operační skupiny se může lišit v závislosti na typu projektu, který řeší a 

významnou úlohu v této operaci plní brokeři. Úkolem inovativních brokerů/zprostředkovatelů je 

usnadnit zakládání a případně i následné fungování operačních skupin.

262, 79 mil. Kč 85 % v případě provozních 

nákladů operační skupiny, 

50 % v případě investičních 

nákladů



 

 

 

 

 

PRV 2014-2020: Výzvy na rok 2016 (období neurčeno)

Příjemce Název operace Cíle operace a podporované aktivity
Celková alokace 

podopatření
Míra podpory

Koneční žadatelé z území MAS (dle definic žadatelů realizovaných 

opatření). MAS nemůže být příjemce dotace.

Podpora provádění operací v 

rámci komunitně vedeného 

místního rozvoje                               

podopatření : Podpora 

provádění operací v rámci 

strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje

Při realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou 

podporovány aktivity a činnosti (operace, projekty) připravené a realizované 

konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, jsou vybrané danou MAS a jsou 

zároveň financovatelné dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1305/2013. Prostřednictvím MAS budou implementovány aktivity: předávání 

znalostí a informační akce, investice do zemědělských podniků, zpracování a 

uvádění na trh zemědělskch produktů, lesnická infrastruktura, podpora investic na 

založení nebo rozvoj nezemědělských činností, zavádění prevetivních opatření v 

lesích, neproduktivní investice v lesích, investice do lesnických technologií a 

zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh, spolupráce

3 961 mil. Kč Podpora se poskytuje, dle konkrétního typu 

opatření. Výše podpory musí respektovat maxima 

stanovená přílohou II v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. 

prosince 2013, maximálně však činí 85 % 

způsobilých výdajů. Maximální výše způsobilých 

výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 5 mil. 

Kč na projekt. Minimální výše způsobilých výdajů, 

ze kterých je stanovena dotace, je 50 tis. Kč na 

projekt.

Místní akční skupina, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z PRV. Příprava a provádění činností 

spolupráce místní akční skupiny                     

podopatření:  Příprava a 

provádění kooperačních 

činností místní akční skupiny

Pro realizaci projektů spolupráce bude podporována předběžná technická 

podpora, vlastní realizace projektů spolupráce mezi MAS a dalšími partnerstvími, 

jejichž výstupy překračují hranice území jedné MAS vč. zajištění jejich řízení. 

Technická příprava projektu spolupráce v první řadě umožní ověřit myšlenky 

projektu s potencionálními partnery a pomůže připravit dohodu o spolupráci. 

Budou podporovány jak projekty založené na spolupráci v rámci členského státu, 

tak projekty založené na spolupráci mezi územními celky v několika členských 

státech či ve třetích zemích.

189 mil. Kč 80 % způsobilých výdajů                                                   

Max. výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 

je 5 mil. Kč na projekt.

Min. výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 

je 50 tis. Kč na projekt.

Státní pozemkový úřad - pobočky krajských pozemkových úřadů. Pozemkové úpravy                                

podopatření:  podpora na 

investice do infrastruktury 

související s rozvojem, 

modernizací nebo 

přizpůsobením se zemědělství 

a lesnictví

Provádění pozemkových úprav, kdy dochází k racionálnímu prostorovému 

uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby 

také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Realizace plánů společných 

zařízení, což jsou opatření zajišťující zpřístupnění pozemků, opatření k ochraně 

životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability 

krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a 

vodohospodářská opatření.

2 700 mil. Kč 100 % způsobilých výdajů

Poradci akreditovaní MZe (podnikající fyzické osoby) nebo podnikající 

právnické osoby zaměstnávající alespoň jednoho poradce, který je 

akreditovaný MZe. Výběr příjemců probíhá prostřednictvím výzev k 

předkládání návrhů. Výběrové řízení se řídí právními předpisy o zadávání 

veřejných zakázek a je otevřené pro veřejné i soukromé subjekty. Je 

nezaujaté a vylučuje zájemce ve střetu zájmů. MZe může pro výběrové 

řízení využít „in-house“ proceduru, tj. zadání zakázky napřímo subjektu, 

který je kontrolován zadavatelem (tedy MZe) a většinu své činnosti 

vykonává pro zadavatele.

Poradenství bude zajišťováno přes systém akreditovaných, pravidelně 

vzdělávaných poradců s využitím stávajícího systému akreditace poradců. 

Podmínka akreditace poradce bude využita jako kvalifikační předpoklad 

pro tuto operaci. Akreditační řízení je otevřené, pro vstup do akreditace je 

nezbytné složit zkoušku z příslušné profesní kvalifikace, nebo splnit 

kvalifikační předpoklady (vzdělání a praxe), úspěšně projít vstupním 

pohovorem, předložit a úspěšně obhájit akreditační projekt. Po splnění 

podmínek akreditačního řízení jsou akreditovaní poradci vedeni v Registru 

poradců.

Poradenství                          

podopatření:  podpora 

napomáhající využívání 

poradenských služeb

Podporováno bude poskytování odborných individuálních poradenských služeb. 

Poradenské služby budou zaměřeny na kontrolu Cross Compliance a zvýšení 

konkurenceschopnosti včetně zavádění inovací pro malé farmy. Poradenské 

služby budou využívány také ke zvýšení obecného povědomí o účelnosti a 

správném dodržování podmínek i předcházení nedostatkům v 

agroenvironmentálně klimatických opatřeních a ekologickém zemědělství. 

Poskytování poradenských služeb je z důvodu zajištění adekvátní kvality vázáno na 

dlouhodobě budovaný akreditovaný poradenský systém Ministerstva 

zemědělství.

120,71 mil. Kč 80 % způsobilých výdajů                                                   

Max. výše dotace, čerpaná na poradenské služby 

poskytnuté jednomu podniku (konečnému 

uživateli poradenské služby), činí 1 500 EUR/rok. 

Poradenské služby v této hodnotě mohou být 

podniku poskytnuty

více akreditovanými poradci


