
Příloha č. 1 k zápisu z jednání PV ze dne 29. 10. 2018 

K 3. výzvě plánujeme pořádat dva informační semináře: 11. 12. 2018 a 8. 1. 2019 v Novém Veselí. 

Žadatelé mohou své záměry bezplatně konzultovat v kanceláři MAS Havlíčkův kraj, Havlíčkova ulice 

67, Havlíčkova Borová. 

3.VÝZVA Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 

Číslo a název Fiche Vazba Fiche na článek 

Nařízení EP a Rady (EU)                  

č. 1305/2013 

Alokace               

v Kč pro                        

3. výzvu 

Oprávnění žadatelé 

F1 - Odborná 

vzdělávání 

a poradenství pro 

podnikatele 

Článek 14, Předávání znalostí                       

a informační akce 255.000,-  

 

Subjekt zajišťující odborné 

vzdělávání či jiné předávání 

znalostí a informační akce. 

F2 – Podpora rozvoje 

zemědělských 

podniků    

Článek 17, odst. 1., písm. a) 

Investice do zemědělských 

podniků 

3.961.960,- 

Zemědělský podnikatel 

F3 -Podpora 

zpracování a uvádění 

zemědělských 

produktů na trh 

Článek 17, odstavec 1., b) 

1.124.603,- 

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. 

F4 - Lesnická 

infrastruktura 

Článek 17.1.c (LI)  Lesnická 

infrastruktura 

2.351.000,- 

Fyzické a právnické osoby 

hospodařící v lesích, které jsou ve 

vlastnictví soukromých osob nebo 

jejich sdružení nebo spolků s právní 

osobností, vysokých škol, obcí nebo 

jejich svazků. 

F5 – Zemědělská 

infrastruktura 

Článek 17, odst. 1., písm. c) 

Zemědělská infrastruktura 
351.000,- 

Obec nebo zemědělský podnikatel 

F6 – Ochrana 

krajinného rázu, 

včetně obnovy zeleně 

a vody v krajině 

Článek 17, odst. 1., písm. c) 

Pozemkové úpravy 

 

1.000.000,- 

Obec nebo zemědělský podnikatel 

F7 – Rozvoj 

nezemědělské 

činnosti a 

agroturistiky 

Článek 19., odst. 1., písm. b) 

Podpora investic na založení 

nebo rozvoj nezemědělských 

činností 

2.849.707,- 

Podnikatelské subjekty (FO a PO)            

– mikropodniky a malé podniky ve 

venkovských oblastech, jakož                   

i zemědělci. 

F8 – Preventivní 

protipovodňová 

opatření v lesích 

Článek 24, odst. 1, písm. a) 

Zavádění preventivních 

protipovodňových opatření 

1.959.000,- 

Soukromí a veřejní držitelé lesů                    

a jiné soukromoprávní a 

veřejnoprávní subjekty a jejich 

sdružení. 



 

v lesích 

F9 – Ochrana lesních 

porostů 

Článek 25 Investice do 

ochrany melioračních a 

zpevňujících dřevin 

800.000,- 

Soukromí a veřejní držitelé lesů                 

a jiné soukromoprávní                                 

a veřejnoprávní subjekty a jejich 

sdružení. 

F10 - Podpora 

společenských funkcí 

lesa 

Článek 25 Neproduktivní 

investice v lesích 
2.740.000,-  

Soukromí a veřejní držitelé lesů                       

a jiné soukromoprávní                                 

a veřejnoprávní subjekty a jejich 

sdružení. 

F11 - Investice do 

lesnických technologií 

a techniky 

Článek 26 Investice do 

lesnických technologií a 

zpracování lesnických 

produktů, jejich mobilizace a 

uvádění na trh 

2.082.000,-  

Soukromí držitelé lesů, obce, 
svazky obcí a malé a střední 
podniky zaměřené na investice, 
které zvyšují lesnický potenciál 
nebo souvisejí se zpracováním, 
mobilizací lesnických produktů                 
a jejich uváděním na trh. 

F12 – Podpora 

spolupráce 

společného sdílení 

zařízení a zdrojů 

Článek 35, odst. 2., písm. c) 

Sdílení zařízení a zdrojů 

 

2.351.000,- 

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. 

F13 – Podpora 

spolupráce mezi 

aktéry v území 

Článek 35, odst. 2., písm. d) 

Horizontální a vertikální 

spolupráce mezi účastníky 

krátkých dodavatelských 

řetězců a místních trhů 

 

1.567.000,- 

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. 

ALOKACE NA VÝZVU CELKEM 23.392.270,- 


