
Registrační 

číslo 

strategie:

CLLD_16_

02_015
Název MAS: MAS Hustopečsko, z. s.

Alokace výzvy %

Plánovaný měsíc 

a rok vyhlášení 

výzvy

Plánovaný měsíc 

a rok zahájení  

příjmu žádostí o 

podporu

Plánovaný měsíc 

a rok ukončení 

příjmu žádostí o 

podporu 

Celková alokace 

(CZK)

Míra 

spolufinancování 

poskytovatel / 

žadatel

Počet projektů
Průměrná velikost 

projektu

Članek 17, 

odstavec 1., 

pismeno a) – 

Investice do 

zemědělskych 

podniků

01 - PRV - 

Zemědělství

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové 

výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku. 

Přispívá ke zvýšení životaschopnosti 

zemědělských podniků a konkurenceschopnosti 

všech druhů zemědělské činnosti. Zavádí a 

zlepšuje inovativní zemědělské technologie a 

udržitelné obhospodařování, zlepšení 

hospodářské výkonnosti všech zemědělských 

podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a 

modernizace, zejména za účelem zvýšení míry 

účasti na trhu a orientace na trh, jakož i 

diverzifikace zemědělských činností.

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 a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v 

zemědělském podniku.                  Nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro 

rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být 

poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.

1.1.1 a) Modernizace 

zemědělského podnikání
Zemědělský podnikatel 12/2017 12/2017 01/2018 2 000 000 Kč 50 / 50 % x 50.000,- až 5.000.000,-

Članek 17, 

odstavec 1., 

pismeno b) – 

Zpracování a 

uvádění na trh 

zemědělských 

produktů

02 - PRV - 

Zemědělství

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají 

zpracování, uvádění na trh nebo vývoje 

zemědělských produktů uvedených v příloze I 

Smlouvy o fungování EU3 nebo bavlny, s 

výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem 

procesu produkce může být produkt, na nějž se 

uvedená příloha nevztahuje.

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. 

Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, 

nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, baleni, značeni výrobků (včetně technologii 

souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a 

druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobile jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšováni a monitorování kvality 

produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a 

investice do zařízení na čištěni odpadních vod ve zpracovatelském provozu.                 (Nelze podpořit investice tykající se 

zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě zpracování vinných hroznů technologie, které obsahuji: 

dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vina o objemu nejméně 0 litrů, speciální kvasnou nádobu s 

aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vin nebo Cross-flow filtr na víno, ve kterém je vino 

přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vina prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél 

membrány s odfiltrovanými nečistotami.)

1.1.1 b) Modernizace 

zpracování zemědělských 

produktů

Zemědělský podnikatel, výrobce 

potravin, výrobce krmiv nebo jiné 

subjekty aktivní ve zpracování, 

uvádění na trh a vývoji zemědělských 

produktů uvedených v příloze I 

Smlouvy o fungování EU, jako vstupní 

produkt

12/2017 12/2017 01/2018 2 500 000 Kč 40 / 60 % x 50.000,- až 5.000.000,-

Članek 17, 

odstavec 1., 

pismeno c) – 

Zemědělska 

infrastruktura

03 - PRV - 

Zemědělství

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají 

infrastruktury související s rozvojem, modernizaci 

nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně 

přístupů k zemědělské půdě.

Podpora zahrnuje 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.

1.1.1 c) Opravy a budování sítě 

polních cest
Obec nebo zemědělský podnikatel 12/2017 12/2017 01/2018 1 250 000 Kč 75 / 25 % x 50.000,- až 5.000.000,-

Článek 17, 

odstavec 1., 

písmeno c) – 

Pozemkové 

úpravy

04 - PRV - 

Pozemkové úpravy

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají 

infrastruktury související s rozvojem, modernizací 

nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, 

včetně přístupu k zemědělské a lesní půdě a 

pozemkových úprav.

Podpora zahrnuje realizaci 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.

5.1.1 Výsadba/obnova zeleně v 

krajině, podpora zachování 

krajinného rázu

Obec nebo zemědělský podnikatel 12/2017 12/2017 01/2018 500 000 Kč 100 / 0 % x 50.000,- až 5.000.000,-

Článek 19, 

odstavec 1., 

písmeno b) – 

Podpora investic 

na založení nebo 

rozvoj 

nezemědělských 

činností

05 - PRV - 

Nezemědělská 

činnost

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice 

na založení a rozvoj nezemědělských činností. 

Podpora přispívá k sociálnímu začleňování, 

snižování chudoby a k hospodářskému rozvoji ve 

venkovských oblastech. Usnadňuje diverzifikaci, 

vytváření malých podniků a tvorbu pracovních 

míst.

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) , a to konkrétně:

- C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických 

vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a 

střeliva), - F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), - G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 

vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), - I (Ubytování, 

stravování a pohostinství), - J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), - M (Profesní, vědecké a technické činnosti 

s výjimkou oddílu 70), - N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), - N 81 (Činnosti související se 

stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), - 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).

V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v 

kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o 

fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování 

EU. 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.

1.1.2 Rozvoj nezemědělské 

činnosti

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - 

mikropodniky a malé podniky ve 

venkovských oblastech, jakož i 

zemědělci.

08/2018 08/2018 09/2018 13 330 000 Kč 45 / 55 % x 50.000,- až 5.000.000,-

čl. 35, odstavec 

2., písmeno c) 

Sdílení zařízení a 

zdrojů

06 - PRV - 

Zemědělství

Podpora je zaměřena na spolupráci 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.

Výsledky spolupráce jsou přínosem do odvětví zemědělství, potravinářství nebo lesnictví nebo směřují do venkovských 

oblastí. 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. V případě spolupráce v odvětví zemědělství se projekt týká zemědělské prvovýroby 

nebo zpracování zemědělských produktů nebo uvádění zemědělských produktů na trh.

V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě 

zpracování vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o 

objemu nejméně 600 litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín 

nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází 

membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami.

1.1.5 a) Společné investice

Uskupení minimálně dvou subjektů, 

přičemž minimálně jeden musí 

prokázat podnikatelskou činnost v 

odvětví zemědělství nebo 

potravinářství, v případě lesnictví se 

jedná o subjekt, hospodařící v lesích. 

Každý subjekt musí splňovat kategorii 

mikropodniku. Může se jednat o 

následující subjekty: zemědělský 

podnikatel, výrobce potravin, subjekt 

hospodařící v lesích.

08/2018 08/2018 09/2018 2 000 000 Kč 50 / 50 % x 50.000,- až 5.000.000,-

Článek 35, 

odstavec 2., 

písmeno d) 

Horizontální a 

vertikální 

spolupráce mezi 

účastníky 

krátkých 

dodavatelských 

řetězců a místních 

trhů

07 - PRV - 

Krátkodobé 

dodavatelské řetězce

Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně 

dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji 

krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a 

místních trhů.

Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich konkurenceschopnosti. Podpora je 

určena pro 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. Podpora se týká 

trhů splňujících definici místního trhu.

1.1.5 b) Spolupráce mezi 

podnikateli

Uskupení minimálně dvou subjektů, 

přičemž minimálně jeden musí 

prokázat podnikatelskou činnost v 

odvětví zemědělství nebo 

potravinářství. Může se jednat o 

následující subjekty: zemědělský 

podnikatel, výrobce potravin, nevládní 

neziskové organizace zastupující 

zemědělce nebo zpracovatele 

potravin, obce nebo svazky obcí.

08/2018 08/2018 09/2018 1 000 000 Kč 50 / 50 % x 50.000,- až 5.000.000,-

Odhad

Vazba na 

článek PRV
Opatření

Název výzvy 

MAS, popř. číslo
Aktivita Potencionální žadateléStručný popis fiše

Harmonogram výzev pro PRV - CLLD - Komunitně vedený 
místní rozvoj

MAS



Alokace výzvy %

Plánovaný měsíc 

a rok vyhlášení 

výzvy

Plánovaný měsíc 

a rok zahájení  

příjmu žádostí o 

podporu

Plánovaný měsíc 

a rok ukončení 

příjmu žádostí o 

podporu 

Celková alokace 

(CZK)

Míra 

spolufinancování 

poskytovatel / 

žadatel

Počet projektů
Průměrná velikost 

projektu

Článek 44 

Činnosti 

spolupráce v 

rámci iniciativy 

LEADER

08 - PRV - Projekty 

spolupráce

Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou 

spoluprací, tzn., že výstupy projektu by bez této 

spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS 

může spolupracovat i s jinými partnerstvími, 

avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje 

realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z 

PRV.

Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být v souladu se SCLLD MAS. V rámci projektu 

lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v 

SCLLD daných MAS. Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat pouze následující 

výdaje: - investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a služeb, - 

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

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány spolupracujícími subjekty. Za měkké 

akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, 

včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou být realizovány pouze takové, které 

budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS. Způsobilá pro podporu je i předběžná technická 

podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního projektu. Na předběžnou 

technickou podporu projektů spolupráce může MAS využít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů 

spolupráce.

Témata projektů spolupráce: - gastronomie a lokální produkty, festivaly, workshopy, exkurze, předávání zkušeností, dále - 

měkké akce na téma – zemědělství, potravinářství, kulturní dějství, a tradice a cestovní ruch (příklady dobré praxe)

6.1.3 Projekty spolupráce s 

jinými MAS

Příjemce dotace může být pouze 

MAS, jejíž SCLLD byla schválena z 

PRV. Kromě jiných místních akčních 

skupin, (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla 

schválena z PRV či zahraniční MAS), 

může MAS spolupracovat se: a) 

skupinou místních veřejných a 

soukromých partnerů na venkovském 

území, která provádí strategii 

místního rozvoje v rámci EU či mimo 

ni; b) skupinou místních veřejných a 

soukromých partnerů na jiném než 

venkovském území, která provádí 

strategii místního rozvoje v rámci EU.

08/2018 08/2018 09/2018 1 279 000 Kč 80 / 20 % x 50.000,- až 5.000.000,-

Článek 17, 

odstavec 1., 

písmeno c) – 

Pozemkové 

úpravy

09 - PRV - 

Pozemkové úpravy

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají 

infrastruktury související s rozvojem, modernizací 

nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, 

včetně přístupu k zemědělské a lesní půdě a 

pozemkových úprav.

Podpora zahrnuje realizaci 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.

5.1.1 Výsadba/obnova zeleně v 

krajině, podpora zachování 

krajinného rázu

Obec nebo zemědělský podnikatel 02/2020 02/2020 03/2020 745 000 Kč 100 / 0 % x 50.000,- až 5.000.000,-

Članek 17, 

odstavec 1., 

pismeno a) – 

Investice do 

zemědělskych 

podniků

10 - PRV - 

Zemědělství

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové 

výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku. 

Přispívá ke zvýšení životaschopnosti 

zemědělských podniků a konkurenceschopnosti 

všech druhů zemědělské činnosti. Zavádí a 

zlepšuje inovativní zemědělské technologie a 

udržitelné obhospodařování, zlepšení 

hospodářské výkonnosti všech zemědělských 

podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a 

modernizace, zejména za účelem zvýšení míry 

účasti na trhu a orientace na trh, jakož i 

diverzifikace zemědělských činností.

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 a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v 

zemědělském podniku.                  Nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro 

rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být 

poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.

1.1.1 a) Modernizace 

zemědělského podnikání
Zemědělský podnikatel 08/2020 08/2020 09/2020 2 000 000 Kč 50 / 50 % x 50.000,- až 5.000.000,-

Članek 17, 

odstavec 1., 

pismeno b) – 

Zpracování a 

uvádění na trh 

zemědělských 

produktů

11 - PRV - 

Zemědělství

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají 

zpracování, uvádění na trh nebo vývoje 

zemědělských produktů uvedených v příloze I 

Smlouvy o fungování EU3 nebo bavlny, s 

výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem 

procesu produkce může být produkt, na nějž se 

uvedená příloha nevztahuje.

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. 

Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, 

nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, baleni, značeni výrobků (včetně technologii 

souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a 

druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobile jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšováni a monitorování kvality 

produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a 

investice do zařízení na čištěni odpadních vod ve zpracovatelském provozu.                 (Nelze podpořit investice tykající se 

zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě zpracování vinných hroznů technologie, které obsahuji: 

dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vina o objemu nejméně 0 litrů, speciální kvasnou nádobu s 

aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vin nebo Cross-flow filtr na víno, ve kterém je vino 

přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vina prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél 

membrány s odfiltrovanými nečistotami.)

1.1.1 b) Modernizace 

zpracování zemědělských 

produktů

Zemědělský podnikatel, výrobce 

potravin, výrobce krmiv nebo jiné 

subjekty aktivní ve zpracování, 

uvádění na trh a vývoji zemědělských 

produktů uvedených v příloze I 

Smlouvy o fungování EU, jako vstupní 

produkt

08/2020 08/2020 09/2020 2 500 000 Kč 40 / 60 % x 50.000,- až 5.000.000,-

Článek 19, 

odstavec 1., 

písmeno b) – 

Podpora investic 

na založení nebo 

rozvoj 

nezemědělských 

činností

12 - PRV - 

Nezemědělská 

činnost

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice 

na založení a rozvoj nezemědělských činností. 

Podpora přispívá k sociálnímu začleňování, 

snižování chudoby a k hospodářskému rozvoji ve 

venkovských oblastech. Usnadňuje diverzifikaci, 

vytváření malých podniků a tvorbu pracovních 

míst.

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) , a to konkrétně:

- C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických 

vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a 

střeliva), - F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), - G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 

vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), - I (Ubytování, 

stravování a pohostinství), - J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), - M (Profesní, vědecké a technické činnosti 

s výjimkou oddílu 70), - N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), - N 81 (Činnosti související se 

stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), - 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).

V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v 

kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o 

fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování 

EU. 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.

1.1.2 Rozvoj nezemědělské 

činnosti

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - 

mikropodniky a malé podniky ve 

venkovských oblastech, jakož i 

zemědělci.

02/2020 02/2020 03/2020 11 111 000 Kč 45 / 55 % x 50.000,- až 5.000.000,-

čl. 35, odstavec 

2., písmeno c) 

Sdílení zařízení a 

zdrojů

13 - PRV - 

Zemědělství

Podpora je zaměřena na spolupráci 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.

Výsledky spolupráce jsou přínosem do odvětví zemědělství, potravinářství nebo lesnictví nebo směřují do venkovských 

oblastí. 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. V případě spolupráce v odvětví zemědělství se projekt týká zemědělské prvovýroby 

nebo zpracování zemědělských produktů nebo uvádění zemědělských produktů na trh.

V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě 

zpracování vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o 

objemu nejméně 600 litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín 

nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází 

membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami.

1.1.5 a) Společné investice

Uskupení minimálně dvou subjektů, 

přičemž minimálně jeden musí 

prokázat podnikatelskou činnost v 

odvětví zemědělství nebo 

potravinářství, v případě lesnictví se 

jedná o subjekt, hospodařící v lesích. 

Každý subjekt musí splňovat kategorii 

mikropodniku. Může se jednat o 

následující subjekty: zemědělský 

podnikatel, výrobce potravin, subjekt 

hospodařící v lesích.

02/2021 02/2021 03/2021 2 000 000 Kč 50 / 50 % x 50.000,- až 5.000.000,-

Článek 35, odstavec 

2., písmeno d) 

Horizontální a 

vertikální spolupráce 

mezi účastníky 

krátkých 

dodavatelských 

řetězců a místních 

trhů

14 - PRV - 

Krátkodobé 

dodavatelské řetězce

Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně 

dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji 

krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a 

místních trhů.

Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich konkurenceschopnosti. Podpora je 

určena pro 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. Podpora se týká 

trhů splňujících definici místního trhu.

1.1.5 b) Spolupráce mezi 

podnikateli

Uskupení minimálně dvou subjektů, 

přičemž minimálně jeden musí 

prokázat podnikatelskou činnost v 

odvětví zemědělství nebo 

potravinářství. Může se jednat o 

následující subjekty: zemědělský 

podnikatel, výrobce potravin, nevládní 

neziskové organizace zastupující 

zemědělce nebo zpracovatele 

potravin, obce nebo svazky obcí.

02/2021 02/2021 03/2021 1 000 000 Kč 50 / 50 % x 50.000,- až 5.000.000,-

Potencionální žadatelé

MAS Odhad

Vazba na 

článek PRV

Název výzvy 

MAS, popř. číslo
Stručný popis fiše Aktivita Opatření


