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Vážení přátelé venkova,

dostává se Vám do rukou publikace, ve které jsou představeny úspěšné 

projekty Programu rozvoje venkova. Zmíněný programový dokument 

byl schválen v květnu 2007 s rozpočetem 3,6 miliardy EUR na období  

2007-2013, z toho 2,8 miliardy EUR bude z Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova. 

Peníze čerpané z Programu rozvoje venkova na rozmanité projekty mají 

přispět k tomu, aby se na venkově lépe žilo těm, kteří tam bydlí a pracují, 

a těm, kteří se na venkově rozhodli strávit dovolenou, umožnilo naplno 

vychutnávat krásy české krajiny. Současným trendem je žít v harmonii 

s přírodou a lidé, kteří cestují po České republice, se snaží v dnešní 

uspěchané době znovuobjevovat tradiční hodnoty. Vesnice a městečka díky 

evropským fondům mění svoji tvář a nabízejí svým obyvatelům lepší životní 

komfort i pracovní místa v místě jejich bydliště. Dobře využité dotace 

umožňují obnovu místních památek a podporují cestovní ruch. Realizované 

projekty přispívají k modernizaci zemědělských podniků nebo přímo 

pomáhají podnikání nastartovat. Velká část čerpaných prostředků také slouží 

ke zlepšování životního prostředí a ochraně krajiny tak, abychom ji předali 

našim potomkům v dobrém stavu.

 

Projekty, kterým je věnovaná tato publikace, jsou členěny podle jednotlivých 

krajů a jednotlivých typů opatření.  Měly by být inspirativní ukázkou toho, jak 

nápaditě, účelně a inovativně lze ve venkovských regionech využít rozdělené 

prostředky.

petr Bendl

ministr zemědělství

slovo ministra
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Program rozvoje venkova České republiky (dále jen PRV) 
je nástrojem pro získání podpory poskytované Evropskou 
unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 
PRV byl schválen 23. května 2007 Výborem pro rozvoj 
venkova Evropské Komise a již v květnu tohoto roku byl 
zahájen příjem žádostí o dotaci pro některá opatření osy 
II následovaný příjmem žádostí v červenci pro vybraná 
opatření osy I a III. Celkový rozpočet PRV je 3,6 mld. EUR.

Zaměření programu je směrováno do čtyř základních os, 
které vymezují hlavní cíle rozvoje venkova. V první ose jde 
o opatření na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství 
a lesnictví. Druhá osa zahrnuje nároková a projektová 
opatření na zlepšování životního prostředí a krajiny. Třetí 
osa řeší především opatření na zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a mnohotvárnosti venkovského 
hospodaření. Osa IV prostřednictvím metody LEADER 

zlepšuje kvalitu života ve venkovských oblastech a posiluje 
řídící a administrativní schopnosti na venkově. V současné 
době, kdy jsme ve druhé polovině programovacího období, 
jsou spuštěna téměř všechna opatření PRV a vysoký zájem 
o realizaci projektů dokladuje skutečnost, že v rámci 
jednotlivých opatření jsou rozpočty u většiny z nich již 
vyčerpány. 

Ministerstvo zemědělství zřídilo v souladu s nařízením 
Rady (ES) č. 1698/2005 Celostátní síť pro venkov (dále 
jen Síť) jako komunikační platformu prv. Činnost 
Sítě byla oficiálně zahájena 11. listopadu 2008 na jednání 
Monitorovacího výboru PRV.  Síť plní úlohu „komunikačního 
mostu“ mezi Evropskou komisí a členským státem 
za účelem zefektivnění zpětné vazby o dopadech 
a implementaci  jednotlivých programů rozvoje venkova.  
Více informací o Síti naleznete na portálu www.eagri.cz. 

rozdělení finančních prostředků prv na období 2007-2013

osa I
23 %

osa III
18 %

osa II
54 %

osa Iv
5 %
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zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví zlepšování životního prostředí a krajiny

osa I osa II

Osa I je zaměřená na podporu konkurenceschopnosti 
zemědělství a lesnictví a posílení dynamiky podnikání 
v zemědělské výrobě a v navazujícím potravinářství. 
Rozpočet pro osu I činí 23 % z celkového rozpočtu PRV.

Prioritami osy II je zvyšování biologické rozmanitosti, 
zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů 
s vysokou přidanou hodnotou, zachování tradičních 
zemědělských krajin, dále pak ochrana vody a půdy. 
Opatření osy II mají zároveň přispět ke zmírňování 
klimatických změn.
Rozpočet pro osu II činí 54 % z celkového rozpočtu 
Programu rozvoje venkova.

Největší objem finančních prostředků je alokován 
na agroenvironmentální opatření (AEO). Toto 
rozsáhlé opatření má za úkol podpořit způsoby využití 
zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou 
a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností 
(ekologické zemědělství). Dále je podporováno zachování 
obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty 

Prioritními oblastmi osy I jsou:

• modernizace zemědělských podniků (podpo-
ra investic, které zlepšují celkovou výkonnost ze-
mědělského podniku za účelem zvýšení jeho kon-
kurenceschopnosti), 

• pozemkové úpravy (řešení problematiky vlast-
nických vztahů pozemkové držby, nedostatečné 
zemědělské infrastruktury či absence prvků ekolo-
gické stability v krajině),

• přidávání hodnoty zemědělským  
a potravinářským produktům (podpora výkon-
nosti zpracovatelských podniků a rozvoj inovací).

Významnou součástí je i podpora investic do lesů, v rámci 
které je podporováno dynamické podnikání v lesnictví, 
vyšší výkonnost lesnických podniků, restrukturalizace 
lesnického sektoru a zlepšení ochrany životního prostředí 
v lesnictví.

Podporované investiční aktivity jsou doplněny investicemi 
do lidských zdrojů, zejména prostřednictvím poradenství, 
odborného vzdělávání a informačních akcí.  Významnou 
část tvoří také podpora zahajování činnosti mladých 
zemědělců doplněná platbami za předčasné ukončení 
zemědělské činnosti.

(podopatření péče o krajinu), přírodních zdrojů, biologické 
rozmanitosti a údržba krajiny (podopatření ošetřování 
travních porostů). 

Druhý největší objem alokovaných prostředků 
je vyčleněn pro opatření platby za přírodní 
znevýhodnění, poskytované v horských oblastech 
a v jiných znevýhodněných oblastech (LFA).  Dotace 
jsou poskytovány na travní porosty, což má pozitivní 
environmentální dopady. Opatření zároveň přispívá ke 
stabilizaci venkovského obyvatelstva v těchto oblastech 
a zajišťuje pro zemědělce vyšší úroveň příjmů. 

Míru čerpání opatření platby v rámci oblastí natura 2000 
na zemědělské půdě ovlivňuje společná alokace prostředků 
i pro dosud neimplementované podopatření Rámcová 
směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES. Každoročně je 
v rámci tohoto opatření podpořena plocha travních porostů 
v oblastech Natura 2000, které se zároveň nacházejí na území 
1. zóny národních parků nebo chráněných krajinných oblastí 
o výměře 3,7 tisíc hektarů. 

Ze skupiny opatření zaměřených na udržitelné 
využívání lesní půdy je relativně úspěšně čerpáno 
opatření Zalesňování zemědělské půdy, které přispívá 
k posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných 
ploch a zlepšení ekologické rovnováhy krajiny. Dalšími 
relativně úspěšnými opatřeními jsou projektová opatření 
zaměřená na obnovu lesního potenciálu po kalamitách 
a podpora společenských funkcí lesů.
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osa III osa Iv
kvalita života ve venkovských oblastech  
a diverzifikace hospodářství venkova

Leader

Mezi hlavní priority osy III patří tvorba pracovních 
příležitostí, podpora využívání obnovitelných zdrojů 
energie, zlepšení podmínek kvality života ve venkovských 
oblastech včetně vzdělávání a informování hospodářských 
subjektů a v neposlední řadě ochrana kulturních památek. 

Třetí osa představuje ve svém rozpočtu 18 % alokace PRV. 

Osa IV LEADER je osou metodickou a je uskutečňována 
prostřednictvím realizace cílů jednotlivých opatření os I – III. 
Hlavním přínosem osy IV LEADER je způsob, jakým jsou akce 
rozvoje venkova realizovány a vzájemně propojeny.

Účelem osy IV LEADER je především zlepšení kvality 
života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického 
potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví 
venkova spolu s posílením řídicích a administrativních 
schopností na venkově. Principy LEADERU jsou pro rozvoj 
venkova zvlášť dobrou metodou, neboť vedou k pozitivním 
efektům plynoucím ze spojení různých subjektů, které 
ve venkovském prostoru působí. Místní akční skupiny 
(MAS) využívající principu LEADERU nejsou protikladem 
k místní samosprávě, ale vhodněji doplňují úsilí o obnovu 

Největší objem finančních prostředků je alokován na 
opatření podporující obnovu a rozvoj vesnic. V rámci 
tohoto opatření jsou realizovány investice do základní 
vodohospodářské infrastruktury obcí, projekty na 
budování a obnovu místních komunikací, zlepšení vzhledu 
obcí zlepšení občanské vybavenosti či pořizování územních 
plánů.

Neméně významné je i opatření podporující diverzifikaci 
činností zemědělských podnikatelů, které je 
zaměřeno na výstavbu, modernizaci a nákup budov, strojů, 
technologií a zařízení sloužících k diverzifikaci činnosti 
zemědělských podnikatelů směrem k nezemědělským 
činnostem, včetně výstavby decentralizovaných zařízení 
pro využití obnovitelných zdrojů paliv a energie.  V rámci 
podpory zakládání podniků a jejich rozvoje jsou 
realizovány aktivity rozvíjející drobnou výrobu, řemesla 
a služby.  Podpora cestovního ruchu je určena na 
budování ubytovacích zařízení včetně stravování, 
sportovních zařízení, půjčoven sportovních potřeb 
a další turistické infrastruktury. Posledním spuštěným 
opatřením je opatření získávání dovedností, animace 
a provádění, které představuje podporu na přípravu 
Integrované strategie území.

a rozvoj obcí a přispívají k rozvoji zemědělství a péči 
o přírodu a krajinu. V současné době existuje na území 
České republiky na 150 místních akčních skupin, přičemž 
k podpoře z PRV jich bylo vybráno 112. 

Kromě podpory fungování MAS a realizace jejich 
Strategických plánů LEADER je v rámci čtvrté osy 
podporována realizace projektů spolupráce na národní 
i mezinárodní úrovni. Smyslem tohoto opatření je využití 
příkladů nejlepší praxe k posílení inovačních postupů 
a přenosu znalostí.

Čtvrtá osa představuje 5 % alokace finančních prostředků 
z PRV.
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jihočeský kraj

krajské město České Budějovice

oficiální stránky http://www.kraj-jihocesky.cz

rozloha kraje 10 056 km²

počet obyvatel 636 118 

zemědělství
rybníkářství, chov ryb, kachen,  sko-
tu a prasat, pěstování obilovin, olej-
nin a brambor

kontakt na krajskou agenturu 

pro zemědělství a venkov:

Rudolfovská 80, 

370 78 České Budějovice

tel.: 387 693 201

mobil:  602 474 306

e-mail: vladislav.hadacek@mze.cz

kontaktní osoba:

Ing.Vladislav Hadáček - ředitel

Čerpání financí v rámci programu rozvoje venkova k 30. 6. 2012

projekty proplacené

Specifikace údajů Počet projektů Celkem v mil. Kč

Opatření osy I 1 401 1 740

Opatření osy II - projekty 25 64

Opatření osy II – nároková opatření 4 000 *     5 551 **

Opatření osy III 350 1 014

Opatření osy IV *** 512 225

* Roční průměr počtů žádostí na všechna nároková opatření osy II.
** Částka vyplacená od počátku programového období za závazky PRV i HRDP z finanční obálky PRV.
*** Jedná se o proplacené projekty bez opatření IV.1.1 Místní akční skupina.

název projektu

Uchování léčivých látek v přírodních produktech 

díky inovativnímu způsobu jejich skladování

Číslo projektu

08/004/1131a/231/002665

místo realizace projektu

Číčenice

rok dokončení projektu

2010

výše podpory z prv

6 021 600 Kč

Charakteristika projektu

Realizovaný projekt umožnil společnosti zajistit 
inovativní způsob zpracování a uskladnění bylin 
a rostlin.
Nově vystavěná hala je uzpůsobena tak, aby zde 
byla v každém ročním období zaručena správná 
a především stabilní teplota, vlhkost a dostatečná 
cirkulace vzduchu a nedocházelo tak k významným 
ztrátám léčivých vlastností bylin a rostlin.
Projekt přispěl ke zvýšení kvality skladovaných 
surovin i vlastních výrobků, umožnil skladování 
většího množství surovin a pomohl rozšířit nabídku 
sortimentu.
Díky podpoře projektu vznikla nová pracovní místa. 
Pozitivní dopad má projekt také u odběratelů  
a dodavatelů společnosti BYLINY Mikeš s.r.o. - díky 
kvalitě naší produkce a širokému sortimentu je možné  
u nich pozorovat nárůst příjmů a realizaci vlastních 
investičních rozvojových projektů...

osa I

Jižní Čechy jsou především zemědělskou a turistickou 

oblastí Čech s bohatou tradicí rybníkářství. Produkce 

ryb se částečně vyváží i do zahraničí. Na polích se 

pěstují nenáročné plodiny, jako jsou obiloviny, olejniny 

a z okopanin brambory. Živočišná výroba je orientována 

na chov masného i mléčného skotu. Na vysoké úrovni 

je v kraji rozvinuta i agroturistika. Realizované projekty 

z PRV přispívají k rozvoji venkovského prostoru, ke snížení 

negativních vlivů zemědělského hospodaření na krajinu 

a zlepšování konkurenceschopnosti v potravinářských 

komoditách. Na venkově napomáhají rozvoji podnikání, 

vytváření pracovních míst a v konečném důsledku posilují 

sounáležitost obyvatel.
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osa IIIosa II

název opatření

II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění v méně příznivých oblastech (LFA)

II.1.3.  Agroenvironmentální opatření

název podopatření (titulu)

II.1.3.1 Postupy šetrné k životnímu prostředí 

 - II.1.3.1.1 Ekologické zemědělství

II.1.3.2. Ošetřování travních porostů

místo realizace opatření

Branišov

období čerpání dotace

2007 - 2013

Charakteristika

Účelem opatření je podpora hospodaření v oblastech s méně příznivými 

podmínkami s cílem zachovat venkovskou krajinu, podpořit systémy šetrné 

k životnímu prostředí a přispět ke stabilizaci venkovského obyvatelstva 

v těchto oblastech. Na farmě Branišov je v rámci tohoto opatření zajištěna 

údržba 25 ha horských pastvin a je umožněn chov 35 kusů masného skotu 

plemene Highland.

Agroenvironmentální opatření má za úkol podpořit způsoby využití 

zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením 

životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Dále podporuje zachování 

obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, 

biologické rozmanitosti a údržbu krajiny. Celá farma Branišov je začleněna 

do systému ekologického hospodaření s možností využití produkce 

biohovězího masa zpracovávaného na vlastních jatkách s biocertifikátem.

název projektu

Víceúčelový sál v Řepici

Číslo projektu

07/002/3212a/231/000089

místo realizace projektu

Řepice

rok dokončení projektu

2009

výše podpory z prv

9 067 534 Kč

Charakteristika projektu

V rámci projektu byl vytvořen víceúčelový prostor pro 

společenské, kulturní, vzdělávací a sportovní aktivity 

obyvatel obce. Ročně se zde pořádá několik desítek 

akcí s regionálním dosahem a po 7 dní v týdnu je 

zrekonstruovaný objekt využíván pro potřeby občanů 

a místních spolků. V neposlední řadě byl zachráněn 

památkově chráněný renesanční štít budovy  

a obnoveny historické prostory v bývalém sklepení. 

Rekonstrukce přispěla jak ke zlepšení vzhledu 

veřejného prostranství,   tak ke zkvalitnění života občanů  

v obci.  Stavba byla oceněna prestižní cenou architektů 

Presta.
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jihomoravský kraj 

název projektu

Sadové úpravy v obci Bradáčov

Číslo projektu

08/005/41200/031/000197

místo realizace projektu

Bradáčov a Horní Světlá

rok dokončení projektu

2009

výše podpory z prv

109 461 Kč

Charakteristika projektu

V centru obou obcí byly postaveny mobiliáře, které 

přispěly ke zlepšení způsobu informovanosti obyvatel 

o připravovaných akcích a aktivitách (sportovních, 

kulturních atd.) v místě i v okolních obcích. Střed 

vesnice byl zkrášlen okrasnými záhony a příhodně 

umístěnými odpočinkovými lavičkami, které vhodně 

zapadají do koloritu obce.

Z dotačních prostředků byl pořízen zahradní 

traktůrek, který umožňuje častější péči o travnaté 

plochy a tím přispívá k udržení příjemného vzhledu 

obce.
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osa Iv

krajské město Brno

oficiální stránky http://www.kr-jihomoravsky.cz

rozloha kraje 7196,5 km²

počet obyvatel 1 166 830

zemědělství
pěstování obilovin, řepky, kukuřice, 
vinné révy, okrajově zelenina, ovoce

kontakt na krajskou agenturu 

pro zemědělství a venkov:

Kotlářská 902/53  

602 00 Brno

tel.: 519 305 171

mobil: 725 503 073

e-mail: dagmar.adamkova@mze.cz

kontaktní osoba:

Ing. Dagmar Adámková  

- koordinátorka Sítě

Čerpání financí v rámci programu rozvoje venkova k 30. 6. 2012

projekty proplacené

Specifikace údajů Počet projektů Celkem v mil. Kč

Opatření osy I 1 180 1 397

Opatření osy II - projekty 14 22

Opatření osy II – nároková opatření 1 500 * 2 041**

Opatření osy III 251 688

Opatření osy IV *** 392 194

Podnebí Jihomoravského kraje patří k nejteplejším z celé 

České republiky. Na jižní Moravě je v nížinách velmi 

úrodná půda. Úrodnost je ale limitována výraznými 

a častými výkyvy počasí, a to buď extrémním suchem 

nebo povodněmi. Zejména jižní část kraje je postihována 

zemědělským suchem a současně jsou zde největší 

rozlivové a záplavové plochy v České republice. Tyto dva 

extrémy zásadně ovlivňují péči o krajinu a zemědělské 

hospodaření. Pěstují se zde obiloviny, řepka, kukuřice, 

okrajově zelenina a ovoce. Na území kraje se nacházejí 

největší plochy vinic v České republice. V posledních 

letech došlo k výraznému poklesu stavu hospodářských 

zvířat, skotu i prasat. V Jihomoravském kraji pracuje od 

r. 2010 tematická pracovní skupina zaměřená na dopady 

extrémního sucha v aridních oblastech. Jedním z výstupů 

je i analýza s cílem navrhnout možná opatření k zachování 

kvality půdy, zlepšení vodního režimu, životního prostředí 

a kvality života na venkově.

* Roční průměr počtů žádostí na všechna nároková opatření osy II.
** Částka vyplacená od počátku programového období za závazky PRV i HRDP z finanční obálky PRV.
*** Jedná se o proplacené projekty bez opatření IV.1.1 Místní akční skupina.
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název projektu

PPO a PEO Hájek, Blatnice

Číslo projektu

08/005/1140d/564/003548

místo realizace projektu

Blatnice pod Svatým Antonínkem

rok dokončení projektu

2009

výše podpory z prv

5 208 183 Kč

Charakteristika projektu

Stavbu tvoří především vodní nádrž o ploše 1 200 m² 

včetně výpustného objektu a zatrubněného odpadu 

DN 800 v délce 240 metrů.

Na přítoku je formou mokřadu vybudována 

sedimentační nádrž s přelivem a nezbytné zpevnění 

pravobřežní strže,  které zajišťují tři srubové 

přehrážky společně s doprovodnou zelení.

Realizací stavby došlo k zabezpečení snížení 

povodňových průtoků a zadržení vody v krajině 

při přívalových deštích. Vytváří krajinotvorný prvek 

pro zajištění ekologických a estetických požadavků, 

rovněž splňuje funkci biotopu pro rostliny a živočichy 

s možností rekreace a sportovního rybaření.

V neposlední řadě upravený prostor slouží jako 

odpočinkové místo pro cykloturisty.

název opatření

II.1.3.  Agroenvironmentální opatření

název podopatření (titulu)

II.1.3.1 Postupy šetrné k životnímu prostředí 

 - II.1.3.1.2.2 Integrovaná produkce révy vinné 

místo realizace opatření

Týnec

období čerpání dotace  

2009 - 2014

Charakteristika

V rámci podopatření Integrovaná produkce je naše 

společnost - vinařství Kosík - příjemcem dotace na 

půdní bloky s vinicemi. Dotace jako taková pomáhá 

snížit náklady na ošetřování jednotlivých vinic 

a ušetřené finanční prostředky jsou investovány 

do kvalitnějších přípravků na ochranu vinice 

a modernějších technologií. Velkým přínosem je 

i snížení ekologické zátěže v podobě kontrolovaného 

množství chemických preparátů, které jsou používány 

na ochranu vinné révy. Zlepšení kvality životního 

prostředí budou moci posoudit příští generace, 

protože se jedná o dlouhodobý proces – v každém 

případě jsme přesvědčeni, že námi nastoupená cesta 

je krokem tím správným směrem.
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název projektu

Bioplynová stanice Devět křížů

Číslo projektu

10/009/3110b/564/000478

místo realizace projektu

Domašov

rok dokončení projektu

2011

výše podpory z prv

20 239 202 Kč

Charakteristika projektu

Vedení podniku rozhodlo o vybudování bioplynové stanice (dále 
jen „BPS“) jako náhrady za zrušenou výrobu vepřového masa.  Plně 
funkční BPS by měla nahradit chybějící tržby a také snížit závislost na 
obchodních společnostech, jelikož se díky zrušení výroby vepřového 
masa snížila spotřeba krmného obilí.  
Realizace projektu přispěla nejenom ke stabilizaci příjmů, ale i k udržení 
zaměstnanosti v regionu, ke zlepšení manipulace, uskladnění a využití 
tekutých výkalů (kejda, hnojůvka) v chovu skotu a ke snížení zápachu 
v tomto provozu. Uvedení BPS do provozu vyvolalo potřebu dalšího 
projektu, tentokrát bude třeba zbudovat zařízení na využití odpadního 
tepla. V první etapě by měl být vybudován teplovod, který by zajistil 
vytápění stávajících budov (sociální zařízení, dílny, kanceláře apod.).  
Tímto se však zabezpečí využití pouze části vzniklého odpadního tepla.
Pro zbývající odpadní teplo se hledá další vhodný způsob užití. 
V současné době se zpracovává studie, na základě které plánujeme 
vybrat optimální způsob využití tohoto energetického zdroje. V úvahu 
připadá například sušení digestátu, řeziva apod. 

název projektu

Venkovské tradice v krajině

Číslo projektu

08/005/4210a/452/000015

místo realizace projektu

Kozojídky, Strážnice, Tvarožná Lhota, Hroznová Lhota, Sudoměřice

rok dokončení projektu

2011

výše podpory z prv

4 134 149 Kč

Charakteristika projektu

Území Čech a Moravy jsou po staletí kultivované zemědělské krajiny 
s ovocnými sady a zahradami, kterých ovšem ubývá tak, jak se mění 
zájem lidí o krajinu. V projektu spolupráce tří místních akčních skupin 
(MAS) „Venkovské tradice v krajině Čech a Moravy“ jsme oživili 
širokým záběrem zájem místních i turistů o ovocnářství, vinařství, 
včelařství a spojená řemesla ve vazbě na místní spotřebu, gastronomii, 
činnost spolků a agroturistiku. 
V rámci projektu byly v každém regionu zjištěny (ve spolupráci 
s místními lidmi) a vysazeny zapomenuté tradiční ovocné stromy, 
např. oskeruše.  Všechny druhy a odrůdy byly zdokumentovány a byl 
vytištěn plakát „Vzácné ovoce Čech a Moravy“. Společným výstupem 
projektu je publikace „Kuchařka z venkova Čech a Moravy“ obsahující 
recepty na přípravu tradičních jídel jak z ovoce, tak i z dalších darů 
přírody našich regionů. Mezi aktivity v rámci projektu patří například 
výsadba genofondových sadů, ve kterých byly umístěny naučné panely. 
Byla také zpřístupněna různá místa tematicky spojená s projektem, 
upraveny tematické expozice a podpořeny rozličné akce, kde se 
návštěvníci mohli seznámit s klasickými produkty a řemesly tohoto 
kraje. Ze široké nabídky akcí a aktivit je možno uvést například pálenici 
a moštárnu ve Strážnici, která zabezpečuje pěstitelskou výrobu moštů 
a pálenek a kde se nachází expozice zpracování ovoce a vína s ukázkou 
tradičních technologických postupů. 
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karlovarský kraj

20

osa I

krajské město karlovy vary

oficiální stránky http://www.kr-karlovarsky.cz

rozloha kraje 3 314 km²

počet obyvatel 302 805

zemědělství
pastevní chov hospodářských zvířat, 
zejména masných plemen skotu, 
ekologické zemědělství 

kontakt na krajskou agenturu 

pro zemědělství a venkov:

Závodní 152 Tašovice

360 18 Karlovy Vary

tel.: 353 333 911, 354 400 141

e-mail: kvk.kazv@mze.cz

kontaktní osoba:

Ing. Vratislav Vaigelt - ředitel 

Jitka Kočová - koordinátorka Sítě

Čerpání financí v rámci programu rozvoje venkova k 30. 6. 2012

projekty proplacené

Specifikace údajů Počet projektů Celkem v mil. Kč

Opatření osy I 267 405

Opatření osy II - projekty 5 13

Opatření osy II – nároková opatření 700 * 2 440 **

Opatření osy III 48 150

Opatření osy IV *** 75 68

Charakter klimatu a kvalita zemědělsky obhospoda-

řovaných půd Karlovarského kraje nezakládá vhodné 

podmínky pro intenzivní zemědělství. V podhorských až 

horských oblastech s převahou luk a pastvin jsou cho-

vána především masná plemena skotu a ovcí. Na kvalitní 

zemědělské půdě jsou s úspěchem pěstovány obiloviny 

a v dlouhodobé tradici řepka. Významným fenoménem 

území je ekologický způsob hospodaření. Program roz-

voje venkova je významným zdrojem financí pro projek-

ty zaměřené například na rekonstrukce stájí, přístřešků, 

hnojišť, seníků, obilních sil, bioplynových stanic, tréninko-

vých hal pro koně atd. Z prostředků jsou dále podporo-

vány aktivity zaměřené na výstavbu drobných zpracova-

telských provozoven, jako jsou malé mlékárny, mini jatka, 

sušičky ovoce, sýrárny apod. Finanční prostředky jsou též 

využívány k podpoře projektů zaměřených na zajímavé 

aktivity obcí a neziskových organizací.      

název projektu

Zimoviště pro ovce - Abertamy/Pernink

Číslo projektu

07/001/1111a/341/000900

místo realizace projektu

Pernink

rok dokončení projektu

2008

výše podpory z prv

2 706 000 Kč

Charakteristika projektu

Při rekonstrukci došlo k využití stávajícího objektu 

bývalé zničené stáje. Po ukončení veškerých prací 

vznikl kompletně zrekonstruovaný objekt s novým 

systémem ustájení a krmení, který odpovídá 

požadavkům ekologického chovu ovcí. Kapacita 

ovčína je cca 616 ks ovcí ve volném kotcovém 

ustájení. Rekonstrukce umožnila na farmě rozvinout 

další podnikatelské aktivity - dojení ovcí, výrobu sýra 

a dalších mléčných výrobků v bio kvalitě.  

Realizace projektu přispěla k zachování pracovních 

míst v oblasti s vysokou nezaměstnaností a zároveň 

zvýšila konkurenceschopnost podniku, který 

hospodaří ve ztížených horských podmínkách.

* Roční průměr počtů žádostí na všechna nároková opatření osy II.
** Částka vyplacená od počátku programového období za závazky PRV i HRDP z finanční obálky PRV.
*** Jedná se o proplacené projekty bez opatření IV.1.1 Místní akční skupina.
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název opatření

II.1.3.  Agroenvironmentální opatření

název podopatření (titulu)

II.1.3.1 Postupy šetrné k životnímu prostředí 

 - II.1.3.1.1 Ekologické zemědělství

II.1.3.2. Ošetřování travních porostů 

místo realizace opatření

Kamenný Dvůr

období čerpání dotace  

2007 - 2013

Charakteristika

Realizací opatření z PRV jsme zabezpečili odpovídající údržbu pozemků 
v okolí farmy a přispěli jsme i ke zlepšení prostředí v našem regionu. Na 
orné půdě docházelo k velkým ztrátám, protože pěstované obiloviny 
byly soustavně poškozovány lesní zvěří. Zatravněním byl tento problém 
eliminován a dosáhli jsme také zlepšení finanční bilance našeho podniku. 
Trvalé travní porosty (dále jen „TTP“) jsou v průběhu vegetace ošetřovány 
tak, že nevznikají takové škody jako na orné půdě. Na plochách s TTP 
paseme stádo krav bez tržní produkce mléka. V rámci tohoto režimu 
šetříme náklady vynaložené na krmení zvířat, dochází k úsporám 
energie i spotřeby pohonných hmot. Podstatně se snížil podíl manuální 
práce zaměstnanců. S pozitivními přínosy našeho způsobu hospodaření 
seznamujeme i studenty středních škol a další zájemce z řad zemědělské 
a odborné veřejnosti. Realizací opatření došlo k výraznému zlepšení 
prostředí farmy a životní úrovně jak našich zaměstnanců, tak obyvatel 
v okolí farmy. Naším cílem je v tomto úsilí pokračovat a přispívat tak 
k tvorbě lepších podmínek pro práci v zemědělství, ale i k zachování 
životního prostředí v našem regionu.

název projektu

Záchrana kostela Sv. Kateřiny

Číslo projektu

08/005/3220b/341/001012

místo realizace projektu

Křižovatka

rok dokončení projektu

2009

výše podpory z prv

3 444 049 Kč

Charakteristika projektu

Kostel sv. Kateřiny pochází z 12. století 
a Ministerstvem kultury  byl prohlášen za kulturní 
památku pod číslem 11508/4-5087. Kostel byl 
v minulosti několikrát zničen a přestavěn. Objekt 
je od roku 2009 v majetku obce Křižovatka, která 
začala se stavebními a restaurátorskými pracemi, 
vedoucími k záchraně této jediné kulturní památky 
v obci. Záchranné práce na kostele byly rozděleny do 
tří etap – v současné době probíhá druhá etapa, která 
by měla být dokončena v roce 2013.  Po provedených 
stavebních a restaurátorských pracích bude v kostele 
zřízena trvalá expozice o obci Křižovatka a jejím 
okolí. Zároveň bude památka využívána pro pořádání 
různých společenských a kulturních akcí, jako jsou 
koncerty, výstavy, obřady, smuteční rozloučení a další. 
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královéhradecký krajosa Iv

název projektu

Zřízení výtvarné dílny

Číslo projektu

10/010/41200/145/001701

místo realizace projektu

Dolní Rychnov

rok dokončení projektu

2011

výše podpory z prv

315 961 Kč

Charakteristika projektu

Zřízením výtvarné dílny v podkroví mateřské školy 

byl vybudován prostor také pro setkávání občanů 

obce, maminek s dětmi a zároveň byla rozšířena 

možnost výtvarného vyžití žáčků mateřské školy.

Dílna slouží nejen výtvarným činnostem, ale je také 

využívána pro setkávání dětí, které hrají na hudební 

nástroje.

Zřízením dílny došlo k účelnému využití podkroví 

budovy obce. Byly tak vytvořeny zajímavé prostory 

pro aktivní využití volného času dětmi a mládeží obce.

krajské město Hradec králové

oficiální stránky http://www.kr-kralovehradecky.cz

rozloha kraje 4 758 km²

počet obyvatel 553 519

zemědělství
pěstování obilovin, olejnin, řepy 
cukrovky, brambor,ovoce,chov 
skotu.

kontakt na krajskou agenturu 

pro zemědělství a venkov:

Ulrichovo náměstí 810/4,  

500 02 Hradec Králové,

tel.: 495 215 364

mobil: 731 131 121

e-mail: otakar.divisek@mze.cz

kontaktní osoba:

Ing. Otakar Divíšek - ředitel

Čerpání financí v rámci programu rozvoje venkova k 30. 6. 2012

projekty proplacené

Specifikace údajů Počet projektů Celkem v mil. Kč

Opatření osy I 529 719

Opatření osy II - projekty 25 15

Opatření osy II – nároková opatření 1 700 * 2 014 **

Opatření osy III 186 635

Opatření osy IV *** 339 164

Zemědělská výroba v Královéhradeckém kraji je 

soustředěna především v oblastech Polabské nížiny. Pěstují 

se zde obiloviny, řepka olejná, cukrová řepa a kukuřice, 

chová se zde mléčný skot. Méně příznivé pro zemědělství 

jsou podmínky v podhorských oblastech. Zde se pěstují 

obiloviny a okopaniny. Na loukách na svazích hor se 

chová převážně masný skot. Mnohé zemědělské podniky 

využívají možnosti dané diverzifikací ekonomických 

aktivit zejména do oblasti produkce energie (bioplynové 

stanice, sluneční kolektory). Finanční prostředky z PRV 

slouží stejně jako v jiných krajích k obnově a rozvoji 

tohoto regionu. Zástupci KAZV tohoto kraje považují 

za velmi důležité věnovat dostatečnou pozornost 

a podporu výchově a vzdělávání zemědělského dorostu. 

* Roční průměr počtů žádostí na všechna nároková opatření osy II.
** Částka vyplacená od počátku programového období za závazky PRV i HRDP z finanční obálky PRV.
*** Jedná se o proplacené projekty bez opatření IV.1.1 Místní akční skupina.
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název projektu

Nákup kontejnerové minimlékárny

Číslo projektu

10/010/11310/452/002639

místo realizace projektu

Rokytnice v Orlických horách

rok dokončení projektu

2010

výše podpory z prv

1 000 000 Kč

Charakteristika projektu

Projekt jsme realizovali na rodinné farmě v Rokytnici 
v Orlických horách, kde se zabýváme chovem krav již 
od roku 1991. V posledních letech se výkupní ceny 
mléka v mlékárnách propadly do neúnosných hodnot, 
proto jsme se rozhodli část své produkce zpracovávat 
a prodávat sami. Nákup kontejnerové minimlékárny  
byl pro nás velkým přínosem, a to především pro 
zvýšení kvality výroby mléčných produktů. Dalším 
pozitivem realizovaného projektu je rychlý růst 
produkce výrobků i nárůst vlastního prodeje. Lidé ze 
širokého okolí a návštěvníci Orlických hor si k nám 
našli cestu a často chodí nakupovat oblíbené mléko, 
zákys, tvaroh, jogurty, máslo a různé druhy sýrů. Další 
rozvoj farmy by mohl podpořit nákup prodejního 
chladicího auta, kterým by bylo možné rozvážet 
výrobky do vzdálenějších odběrných míst nebo je 
přímo prodávat na stále oblíbenějších farmářských 
trzích.

název opatření

II.1.3.  Agroenvironmentální opatření

název podopatření (titulu)

II.1.3.1 Postupy šetrné k životnímu prostředí 

 - II.1.3.1.1 Ekologické zemědělství – trvalé kultury (ovocné sady) 

místo realizace opatření

Vinice u Hořic v Podkrkonoší

období čerpání dotace  

2007 - 2013

Charakteristika

Svůj ekologický ovocný sad jsem založil již v roce 1999. Na 

rozloze 5,22 ha jsem vysadil 8 000 stromků rezistentních odrůd 

jabloní. Motivací k této aktivitě byla snaha prokázat v praxi, 

že ekologická produkce ovoce bez používání syntetických 

pesticidů a hnojiv je dlouhodobě udržitelná, přispívá k ochraně 

přírody a poskytuje lidem zdravé ovoce. Sad v současnosti 

navštěvují exkurze z ČR i zahraničí včetně studentů středních 

a vysokých škol. Zkušenosti ze své činnosti jsem publikoval 

v metodikách a podílel jsem se jako spoluautor na tvorbě 

učebnic. Těmito aktivitami se mi daří popularizovat ekologické 

zemědělství a inspiroval jsem již mnoho následovníků. Můj sad 

na návrší u Hořic v Podkrkonoší je výrazným krajinotvorným 

prvkem a vyniká velmi pestrou biodiverzitou se spoustou 

druhů flóry a fauny. Roste počet lidí, kteří mají zájem nakupovat 

přímo u mne tzv. „ze dvora“. Za rok 2008 jsem byl poctěn 

putovním „Bartákovým hrncem“ jako nejlepší ekologický 

zemědělec. Dotace v rámci PRV mi umožňují podnikat 

v přísném ekologickém režimu a významně pomáhají překlenout 

nepříznivá období (např. sezónní a klimatické výkyvy). 
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název projektu

Kanalizace v obci Kosičky

Číslo projektu

07/002/3211b/452/000892

místo realizace projektu

Kosičky

rok dokončení projektu

2010

výše podpory z prv

24 363 400 Kč

Charakteristika projektu

Před vybudováním oddílné splaškové kanalizace byly 

odpadní vody vypouštěny přes septiky do usazovací 

nádrže, odkud voda odtékala do řeky Bystřice, nebo 

byly zachycovány v žumpách u jednotlivých domů. 

Nyní jsou znečištěné vody odváděny do čističky 

odpadních vod. Tím se snížil objem škodlivých látek 

vtékajících do řeky Bystřice, což v konečném efektu 

přispívá ke zlepšení životního prostředí v našem 

regionu. Napojením na novou kanalizaci odpadly 

občanům starosti se zajišťováním vyvážení septiků 

a žump a došlo i ke značným finančním úsporám 

v rodinných rozpočtech jednotlivých domácností.

název projektu

Záchrana památek z války roku 1866 na bojišti u Hradce Králové – 

soubor 24 pomníků

Číslo projektu

10/010/41200/127/001309

místo realizace projektu

Hořiněves, Dohalice, Sovětice, Všestary (Rosnice, Bříza, Chlum, Lípa), 

Mžany (Stračovská Lhota), Kunčice

rok dokončení projektu

2010

výše podpory z prv

449 280 Kč

Charakteristika projektu

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 je občanským 
sdružením, které se hlásí k tradicím ochrany památek z války roku 1866. 
V oblasti péče o válečné hroby a pomníky z roku 1866 se Komitétu 
1866 a dalším spolupracujícím institucím podařilo v posledních  
20 letech zachránit, zrekonstruovat a opravit téměř 700 válečných 
hrobů a pomníků z celkového počtu více než 1 300 válečných hrobů 
z roku 1866, které se na územní České republiky v dnešní době nacházejí. 
Místa upravená v rámci projektu jsou navštěvována širokou veřejností 
všech věkových a sociálních skupin. Opravou a zpřístupněním památek 
došlo k významnému oživení jednotlivých obcí a ke zkvalitnění 
prostředí areálu bojiště u Hradce Králové. Památky se nacházejí 
na trasách naučných stezek a jsou hojně navštěvovány tuzemskými 
i zahraničními návštěvníky. Díky tomuto projektu došlo k záchraně 
pomníků z války roku 1866 a tyto válečné hroby byly uvedeny do 
důstojného stavu. Všechny pomníky na jednotlivých bojištích jsou 
unikátním souborem památek vojenské funerální architektury 19. a 20. 
století, která zde vznikala více než 140 let a nemá v Evropě obdoby.
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kraj vysočina osa I

krajské město jihlava

oficiální stránky http://www.kr-vysocina.cz

rozloha kraje 6 795 km²

počet obyvatel 511 602

zemědělství
pěstování obilovin, pícnin, brambor, 
chov skotu

kontakt na krajskou agenturu 

pro zemědělství a venkov:

Fritzova 4  

586 01 Jihlava

tel.: 567 578 941 

mobil: 602 591 201

e-mail: vys.kazv@mze.cz 

kontaktní osoba:

Ing. Miroslav Fojt - ředitel

Čerpání financí v rámci programu rozvoje venkova k 30. 6. 2012

projekty proplacené

Specifikace údajů Počet projektů Celkem v mil. Kč

Opatření osy I 1 375 1 542

Opatření osy II - projekty 37 64

Opatření osy II – nároková opatření 3 000 * 2 771**

Opatření osy III 396 1 320

Opatření osy IV *** 219 106

Vysočina patří mezi chladnější oblasti České republiky 

s méně úrodnou půdou. Typickou plodinou kamenitých polí 

jsou brambory. Rozšířené je pěstování obilovin a pícnin, 

půda ve vyšších polohách vyhovuje zejména pěstování žita 

a ovsa. Kraj je charakteristický chovem skotu a výrobou 

mléka. Z prostředků PRV jsou financovány různorodé 

projekty a aktivity – například opravy a výstavba stájí, 

hnojišť, jímek, skladů; je podporováno zpracování 

regionálních výrobků prostřednictvím podpory vzniku 

drobných provozoven pořizováním nových technologií; 

je možno získat prostředky na zalesňování zemědělské 

půdy. Jsou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj 

cestovního ruchu, diverzifikaci činností nezemědělské 

povahy a další zajímavé činnosti sloužící k rozvoji našeho 

regionu.

název projektu

Výstavba faremních jatek

Číslo projektu

07/002/1131a/561/002083

místo realizace projektu

Jihlava-Sasov

rok dokončení projektu

2010

výše podpory z prv

7 040 000 Kč

Charakteristika projektu

Od roku 1999 farma hospodaří jako uznaný ekologický 
podnik. Jedna z hlavních podnikatelských aktivit je chov 
prasat. Prasata na farmě jsou chována unikátním způsobem 
v tzv. rodinkách. Tento způsob spolu s pobytem zvířat na 
čerstvém vzduchu ve výbězích zajišťuje chov a odchov prasat 
s maximálním důrazem na jejich pohodu a je nezbytným 
předpokladem pro následnou výrobu produktů v biokvalitě. 
S rostoucí poptávkou po svých výrobcích si žadatel 
uvědomil nutnost řešit výrobní zpracovatelskou nezávislost 
na smluvním zpracovateli.  Mimoekonomickým efektem 
připravované akce měla být minimalizace stresu zvířat při 
přepravě na jatka. 
V rámci realizace projektu byly provedeny úpravy bývalé 
mléčnice na faremní jatka, byla instalována odpovídající 
technologie na porážku zvířat a balení chlazeného masa.  
Uvedením jatek do provozu došlo na farmě k naplnění 
uzavřeného výrobního cyklu od vstupního materiálu po 
výrobek bez významných přesunů materiálů, surovin a zvířat. 
Významným přínosem projektu bylo i zajištění větší finanční 
stability žadatele.

* Roční průměr počtů žádostí na všechna nároková opatření osy II.
** Částka vyplacená od počátku programového období za závazky PRV i HRDP z finanční obálky PRV.
*** Jedná se o proplacené projekty bez opatření IV.1.1 Místní akční skupina.
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osa IIIosa II

název opatření

II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění v méně  

         příznivých oblastech (LFA)

II.1.3.  Agroenvironmentální opatření

název podopatření (titulu)

II.1.3.1 Postupy šetrné k životnímu prostředí 

 - II.1.3.1.1 Ekologické zemědělství

II.1.3.2. Ošetřování travních porostů 

místo realizace opatření

Sasov

období čerpání dotace  

2007 - 2015

Charakteristika

Dotace poskytované z uvedených opatření napomáhají 

udržování krajiny v dané lokalitě a přispívají tak 

ke zlepšení životního prostředí v našem regionu.  

Spásáním travních porostů skotem je dosahováno 

druhové rozmanitosti travního porostu. Skot 

chováme v režimu ekologického zemědělství, které je 

šetrné k přírodě. Platby nám pomáhají kompenzovat 

i vyšší náklady spojené s ekologickým chovem skotu 

i ekologickým obhospodařováním travních porostů. 

Realizací našeho způsobu hospodaření dochází 

k pozitivním přínosům v rámci našeho regionu, což 

se projevuje ve zlepšení životního prostředí a životní 

úrovně jeho obyvatel. 

název projektu

Multifunkční objekt v obci Velká Chyška

Číslo projektu

07/002/3212a/561/000889

místo realizace projektu

Velká Chyška

rok dokončení projektu

2009

výše podpory z prv

10 903 074 Kč

Charakteristika projektu

Dokončený projekt přispěl  k rozvoji povědomí 

o obci v celém mikroregionu Stražiště. 

Objekt je centrem dění v obci. Sídlí zde obecní 

úřad a místní knihovna (ta byla oceněna titulem 

Knihovna Vysočiny roku 2011). Prostory se využívají 

jak pro potřeby místních obyvatel (pravidelné 

setkání místních spolků a organizací, akce pro děti, 

společenská setkání…), tak pro zájemce z jiných 

oblastí regionu (např. pro výuku angličtiny, různá 

školení, setkání rodáků aj.).

Návštěvníci regionu mohou využívat informační 

centrum a veřejný internet.
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Liberecký kraj

35

osa Iv

název projektu

Rekonstrukce promítacího zařízení areálu letního kina

Číslo projektu

10/011/41200/148/002207

místo realizace projektu

Moravské Budějovice

rok dokončení projektu

2011

výše podpory z prv

157 500 Kč

Charakteristika projektu

Letní kino v Moravských Budějovicích bylo zřízeno již v roce 
1973. Tvoří jej hlediště, pódium - proscénium, provozní objekty, 
kabinový blok, schodiště pro příchod i odchod diváků a osvětlení. 
Tento areál byl do roku 2007 využíván pouze pro nárazové 
kulturní akce typu koncertů a hudebních přehlídek. Promítací 
přístroje umístěné v promítací kabině nebyly cca 15 let využívány. 
Realizovaný projekt je určen široké veřejnosti a má pozitivní 
přínos jak pro občany města Moravské Budějovice, tak pro 
všechny zájemce ze širokého okolí moravskobudějovického 
regionu. Rekonstrukcí promítacího zařízení a nákupem nových 
zvukových reproduktorů je možno realizovat promítání filmů 
během celé letní sezóny. Došlo tak ke zvýšení nabídky kulturního 
života ve městě. 
V letošním roce pokračujeme v rekonstrukci areálu letního 
kina dalším projektem, a to vybudováním nového WC. V příštím 
roce bychom chtěli v modernizaci tohoto areálu pokračovat 
rekonstrukcí veřejného osvětlení a v dalších letech plánujeme 
obnovit schodiště. Na sebe navazující realizací jednotlivých 
kroků tak dochází ke zhodnocení areálu a k modernizaci zázemí 
pro konání nejrůznějších kulturních akcí, které využije Městské 
kulturní středisko, ale i další organizace a sdružení. 

krajské město Liberec

oficiální stránky http://www.kraj-lbc.cz

rozloha kraje 3 163 km²

počet obyvatel 438 433

zemědělství
živočišná výroba, produkce mléka  
a mléčných výrobků

kontakt na krajskou agenturu 

pro zemědělství a venkov:

U Nisy 745/6a

460 02 Liberec

tel.: 485 246 326

mobil: 602 665 822

e-mail: martin.mrazek@mze.cz

kontaktní osoba:

Ing. Martin Mrázek - ředitel

Čerpání financí v rámci programu rozvoje venkova k 30. 6. 2012

projekty proplacené

Specifikace údajů Počet projektů Celkem v mil. Kč

Opatření osy I 298 391

Opatření osy II - projekty 16 23

Opatření osy II – nároková opatření 1 600 * 1 728 **

Opatření osy III 73 188

Opatření osy IV *** 187 119

Na hornatém území Libereckého kraje je více srážek 

a nižší teplota. To umožňuje pěstování méně náročných 

plodin, například ovsa a pícnin. Zemědělství se 

soustřeďuje především na živočišnou výrobu, produkci 

mléka a mléčných výrobků. Chován je především skot, 

prasata a drůbež. Na rozvoj tohoto kraje je přispíváno 

mj. i formou dotací z Programu rozvoje venkova (PRV). 

Díky poskytnutým dotacím mohla být uskutečněna 

řada projektů, které podpořily vznik nových pracovních 

příležitostí či modernizaci zemědělských podniků. Byly 

podpořeny investice do infrastruktury obcí, cestovního 

ruchu, kulturního dědictví aj. Z PRV je financována také 

činnost Místních akčních skupin (MAS). Díky MAS obdrží 

Liberecký kraj na rozvoj venkovského prostoru několik 

desítek milionů korun.

* Roční průměr počtů žádostí na všechna nároková opatření osy II.
** Částka vyplacená od počátku programového období za závazky PRV i HRDP z finanční obálky PRV.
*** Jedná se o proplacené projekty bez opatření IV.1.1 Místní akční skupina.
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název projektu

Rekonstrukce dojírny pro kozy 2x24

Číslo projektu

07/001/1111a/451/000924

místo realizace projektu

Pěnčín

rok dokončení projektu

2008

výše podpory z prv

755 962 Kč

Charakteristika projektu

Rekonstrukce dojírny nám výrazně zvýšila produktivitu 

práce (cca o 50 %) a díky automatické sanitaci se 

zlepšily kvalitativní ukazatele mléka. V současné době 

dojíme 300 ks koz a 400 ks ovcí - dojírna je upravena 

pro dojení obou druhů zvířat. Zlepšená kvalita 

mléka se promítá do výborné chuti našich výrobků. 

Veškeré nadojené mléko zpracováváme ve vlastní 

výrobně na sýry, jogurty, tvarohy, kefíry apod. Zájem 

o tyto výrobky převyšuje naše kapacitní možnosti. 

Chovatelům ovcí a koz umožňujeme prohlídky naší 

dojírny, tato technologie je velmi zajímá.

název opatření

II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění v méně příznivých                  

o oblastech (LFA)

II.1.3.  Agroenvironmentální opatření

název podopatření (titulu)

II.1.3.2. Ošetřování travních porostů 

místo realizace opatření

Václavice u Hrádku nad Nisou, Dětřichov u Frýdlantu

období čerpání dotace  

2009 - 2013

Charakteristika

Platby za hospodaření v méně příznivých oblastech napomáhají 
kompenzovat přírodní znevýhodnění v těchto oblastech. Na 
pastvinách, které se nacházejí v LFA, je výnos trvalých travních 
porostů nižší a skot nedosahuje přírůstků srovnatelných 
s průměrem ČR. Platby v LFA minimalizují ztráty z těchto nižších 
příjmů a přispívají k zachování masných plemen na pastvinách. 
Žadatel je díky podpoře schopen dále pracovat s kravami bez 
tržní produkce a investovat nejen do jejich Welfare (napáječky 
na pastvinách, v zimním období krmení krmným vozem, 
sekání nedopasků, minerálních doplňky ve formě lizů atd.), ale 
zároveň zvyšovat i jejich genetický potenciál pomocí vybraných 
špičkových plemenných býků, čímž se snaží minimalizovat 
rozdíly mezi přírůstky býků chovaných v LFA a býků chovaných 
v běžných podmínkách. Díky podpoře z Programu rozvoje 
venkova se daří i udržovat krajinu a zachovat krajinný ráz pro 
další generace. Pravidelným sekáním luk a pastvin je dosaženo 
toho, že louky a pastviny zůstávají druhově bohaté a nejsou 
zaplevelovány náletovými plodinami a pcháčem, což jistě ocení 
i místní obyvatelé a široká veřejnost, která se do této oblasti 
jezdí rekreovat.
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název projektu

Rekonstrukce Kostela Nejsvětější Trojice Polevsko

Číslo projektu

09/008/3220b/451/001251

místo realizace projektu

Polevsko

rok dokončení projektu

2011

výše podpory z prv

4 513 940 Kč

Charakteristika projektu

Předmětem projektu byly stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice. 
Kostel Nejsvětější Trojice je nemovitou kulturní památkou zapsanou 
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 
16876/5 - 3217. Stavební úpravy spočívaly v rekonstrukci odvodnění 
areálu - opravě stávající drenáže a obnově okapních žlabů a svodů. 
Dále byla provedena výměna poškozené střešní krytiny, oprava fasády 
včetně kamenosochařských prvků, oprava kování dveří a oken, obnova 
výplní vstupů a oken. Součástí projektu byly zabezpečovací práce, 
které spočívaly v osazení ztužujících táhel ve věži, doplnění a ztužení 
konstrukce sedlového krovu, „sestehování“ poruch zdiva a sanaci 
poruch klenebných nadpraží.

Cílem projektu bylo prostřednictvím realizovaných stavebních úprav 
vyřešit havarijní stav kulturní památky v katastru obce, zamezit dalšímu 
chátrání této významné stavby a v neposlední řadě zhodnotit objekt, 
který je hojně využíván občany k aktivitám konaným v rámci obce.
Dalším z cílů bylo i zvýšení atraktivity našeho regionu jak pro vlastní 
občany, tak i pro návštěvníky obce.

název projektu

U nás je taky hezky! II. etapa

Číslo projektu

09/007/4210a/451/000013

místo realizace projektu

Bělá pod Bezdězem, Kravaře, Mimoň, Jablonné 

v Podještědí, Stráž pod Ralskem, Malá Skála, Kobyly, 

Radostná pod Kozákovem

rok dokončení projektu

2010

výše podpory z prv

2 984 429 Kč

Charakteristika projektu

V rámci projektu byla opravena a vybavena vybraná 
místa výstavních zastavení na území MAS Turnovsko 
a LAG Podralsko.  Jejich výběru předcházelo 
komunitní projednávání připravovaného projektu 
spolupráce těchto MAS. 
Ve výstavních zastaveních je prezentována daná 
lokalita a rovněž jsou zde umístěny odkazy na 
všechna ostatní zastavení, která vznikla při realizaci 
1. i 2. etapy projektu spolupráce „U nás je taky 
hezky!“. To vše přispívá k lepší informovanosti 
návštěvníků. V prostorách zastavení připravujeme 
tematické výstavy, ale probíhají zde rovněž setkání 
občanů našich obcí, uskutečňují se v nich kulturní 
akce a aktivity, včetně navazujících a v současné době 
probíhajících dalších projektů spolupráce. Všechny 
činnosti a aktivity pořádané ve výstavních zastaveních, 
umožňují návštěvníkům regionu poznávat tradice 
i současný život daných lokalit.
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moravskoslezský kraj osa I

krajské město ostrava

oficiální stránky http://www.kr-moravskoslezsky.cz

rozloha kraje 5 427 km²

počet obyvatel 1 229 510

zemědělství

pěstování cukrovky, obilovin, 
olejnin a pícnin, živočišná výroba je 
zaměřena na chov mléčných krav, 
krav bez tržní produkce mléka 
a omezeně na chov prasat, ovcí  
a drůbeže

kontakt na krajskou agenturu 

pro zemědělství a venkov:

Horní náměstí 2 

746 01 Opava

tel.: 553 696 185, 553 696 242,            

        553 696 191  

e-mail: opava.azv@mze.cz 

kontaktní osoba:

Ing. Ladislav Bittner - ředitel 

Ing. Jan Novák - koordinátor Sítě

Čerpání financí v rámci programu rozvoje venkova k 30. 6. 2012

projekty proplacené

Specifikace údajů Počet projektů Celkem v mil. Kč

Opatření osy I 905 582

Opatření osy II - projekty 6 8 400

Opatření osy II – nároková opatření 2 000 * 2 967 **

Opatření osy III 143 481

Opatření osy IV *** 198 141

I přes průmyslový charakter kraje je zde významně 

zastoupena zemědělská, potravinářská a lesní výroba. 

Nejúrodnější oblasti vhodné pro intenzivní výrobu se 

nacházejí v okresech Opava, Nový Jičín a v Osoblažském 

výběžku v okrese Bruntál, kde se pěstuje cukrovka, 

pšenice, sladovnický ječmen, kukuřice na zrno, olejniny, 

zelenina a víceleté pícniny. V živočišné výrobě převažuje 

chov dojných krav, omezeně chov prasat a drůbeže. 

Ekologické zemědělství je doménou méně příznivých 

oblastí (LFA) a je zaměřeno převážně na údržbu krajiny 

pastvou skotu a omezeně ovcí. Z prostředků Programu 

rozvoje venkova jsou například financovány projekty, 

které slouží k rozvoji agroturistiky či  jsou podporovány 

provozovny zpracovávající produkty vyrobené v tomto 

kraji.

název projektu

Zvýšení kvality certifikací výroby Otického kysaného zelí

Číslo projektu

09/007/11310/780/003570

místo realizace projektu

Otice

rok dokončení projektu

2011

výše podpory z prv

3 553 820 Kč

Charakteristika projektu

Realizace projektu byla plánována z důvodu nutnosti certifikace 
mezinárodního potravinářského standardu IFS (International Food 
Standard) pro výrobu „Otického kysaného zelí“.
Tato norma sdružuje požadavky normy ISO 9001:2000, HACCP 
a specifické požadavky obchodníků a konzumentů. Potravinářské 
podniky s akreditovanou certifikací podle normativního dokumentu 
IFS vykazují vysoký hygienický standard, výjimečné postavení na trhu 
a náskok před konkurencí.  Zavedením normy IFS (certifikace) v roce 
2010 byly splněny i požadavky potravinářských řetězců, jež si certifikaci 
určují jako podmínku pro odbyt zboží pod jejich privátními značkami.  

Dalším záměrem tohoto projektu bylo:
• zlepšení podnikové struktury pro kontrolu kvality výrobního procesu
• zvýšení produktivity práce
• snížení provozních nákladů
• zvýšení tržní hodnoty společnosti

Realizovaný projekt nám pomohl k podpoře prodeje „Otického 
kysaného zelí“ a logickým vyústěním bylo ocenění našich výrobků 
dva roky po sobě v prestižní Regionální potravině Moravskoslezského 
kraje, kde jsme v roce 2011 získali ocenění za „Otické kysané zelí 
červené“ a v roce 2012 za výrobek „Otické kysané zelí bílé s mrkví“.

* Roční průměr počtů žádostí na všechna nároková opatření osy II.
** Částka vyplacená od počátku programového období za závazky PRV i HRDP z finanční obálky PRV.
*** Jedná se o proplacené projekty bez opatření IV.1.1 Místní akční skupina.
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osa IIIosa II

název opatření

II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění v méně  

         příznivých oblastech (LFA)

II.1.3.  Agroenvironmentální opatření

název podopatření (titulu)

II.1.3.1 Postupy šetrné k životnímu prostředí 

 - II.1.3.1.1 Ekologické zemědělství

II.1.3.2. Ošetřování travních porostů 

místo realizace opatření

Jelení u Holčovic

období čerpání dotace  

2007 - 2015

Charakteristika

Hospodaříme v oblastech s méně příznivými 
podmínkami s cílem zachovat venkovskou krajinu, 
podpořit systémy šetrné k životnímu prostředí 
a přispět ke stabilizaci venkovského obyvatelstva 
v těchto oblastech. S podporou v rámci obou 
opatření  (LFA i AEO) zajišťujeme údržbu horských 
pastvin a platby nám zároveň přispívají na ekologický 
chov ovcí, masného skotu i v našich podmínkách 
netradičních býložravců, jako jsou daňci, bizoni a lamy.  
Správnou údržbou luk a pastvin je dosahováno 
zachování druhově bohatého porostu na těchto 
plochách. Všechny uvedené skutečnosti napomáhají 
zájmu místních i „přespolních“ obyvatel o naši 
oblast a přispívají tak ke zvýšení návštěvnosti našeho 
regionu.  

název projektu

Přestavba bývalé hospodářské budovy na minipivovar

Číslo projektu

10/009/3120a/780/000017

místo realizace projektu

Rohov

rok dokončení projektu

2010

výše podpory z prv

1 485 717 Kč

Charakteristika projektu

Vznik minipivovaru, který je součástí stávající 

restaurace s dlouholetou tradicí, přilákal do naší 

obce množství nových návštěvníků. Zvýšili jsme obrat 

naší firmy a vytvořili nová pracovní místa. Z důvodu 

zvyšující se poptávky poptávky o pivo z našeho 

minipivovaru v současné době plánujeme jeho 

rozšíření za účelem zvýšení výroby. Tím vytvoříme  

v naší v naší malé obci o počtu cca 600 obyvatel další 

dvě pracovní místa.
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olomoucký krajosa Iv

název projektu

Přírodní tělocvična Annaberg

Číslo projektu

10/010/41200/131/001085

místo realizace projektu

Andělská Hora

rok dokončení projektu

2011

výše podpory z prv

1 002 600 Kč

Charakteristika projektu

Realizovaný předmět projektu má význam především 
pro město Andělská Hora, bude ho však moci zdarma 
využívat i široká veřejnost (např. předškolní a školní 
mládež, rodiny s dětmi, návštěvníci bez rozdílu věku) 
z okolních vesnic a měst pro uspokojení svých 
sportovně relaxačních potřeb a ke zvyšování vlastní 
fyzické odolnosti.

Forma aktivního přístupu k využití volného času 
přispěje ke zlepšení zdravotního stavu místních 
obyvatel i návštěvníků regionu. Realizovaný projekt 
podpoří zkvalitnění tělesné výuky v místních školách, 
nabídne další možnosti tréninku ve volné přírodě 
pro děti a mládež a přispěje k rozšíření možností 
současné fyzioterapeutické a rehabilitační léčby 
u pacientů z místních léčeben.

krajské město olomouc

oficiální stránky http://www.kr-olomoucky.cz

rozloha kraje 5 159 km²

počet obyvatel 638 080

zemědělství
pěstování ječmene, pšenice, řepy 
cukrovky, ovoce a zeleniny,  
chov skotu

kontakt na krajskou agenturu 

pro zemědělství a venkov:

Blanická 383/1 

772 00 Olomouc

tel.: 585 206 411

mobil: 602 715 025

e-mail: olk.kazv@mze.cz

kontaktní osoba:

Ing. Kateřina Mračková - ředitelka

Čerpání financí v rámci programu rozvoje venkova k 30. 6. 2012

projekty proplacené

Specifikace údajů Počet projektů Celkem v mil. Kč

Opatření osy I 637 653

Opatření osy II - projekty 10 13

Opatření osy II – nároková opatření 1 200 * 2 369 **

Opatření osy III 158 489

Opatření osy IV *** 429 202

Nejúrodnější části Olomouckého kraje jsou 

Hornomoravský úval a oblast kolem říčky Hané. Je 

zde úrodná půda a teplé podnebí. Pěstuje se zde 

ovoce, zelenina, cukrovka, pšenice, kukuřice, řepka 

olejka, sladovnický ječmen a chmel. V podhůří Jeseníků 

je chladnější podnebí, zemědělství se zaměřuje spíše 

na pastevectví a chov dobytka, tedy na živočišnou 

výrobu. PRV je jedním z významných finančních zdrojů 

sloužících k rozvoji venkova a podpoře zemědělského 

podnikání v Olomouckém kraji. Byly podpořeny projekty 

zaměřené například na rekonstrukci či vybudování 

hřišť, sokoloven, multifunkčních objektů v obcích a byl 

financován vznik drobných provozoven. Vedle toho byly 

podpořeny i různorodé aktivity, které pomohly k oživení 

společenského života na vesnicích a přispěly ke zlepšení 

vzhledu obcí a ke zkvalitnění života jejich obyvatel.

* Roční průměr počtů žádostí na všechna nároková opatření osy II.
** Částka vyplacená od počátku programového období za závazky PRV i HRDP z finanční obálky PRV.
*** Jedná se o proplacené projekty bez opatření IV.1.1 Místní akční skupina.



4746

osa IIosa I

název projektu

Odchovna mladého dobytka

Číslo projektu

10/009/1111a/671/000971

místo realizace projektu

Protivanov

rok dokončení projektu

2011

výše podpory z prv

4 735 255 Kč

Charakteristika projektu

Projekt realizace odchovny mladého dobytka byl 

koncepčně navázán na chov dojnic pro 820 ks. 

Realizací projektu se vyřešilo:

• odstranění nepříznivých podmínek při obsluze 

zvířat 

• vytvoření dobrého pracovního prostředí pro 

obsluhu cca 150 telat umístěných v individuálních 

boxech

• vytvoření optimálních podmínek pro odchov telat 

až do stáří cca 1 roku

Projekt umožnil i dosažení vysoké produktivity 

práce díky možnosti využití mechanizace pro většinu 

pracovních operací. 

název opatření

II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění v méně  

         příznivých oblastech (LFA)

II.1.3.  Agroenvironmentální opatření

název podopatření (titulu)

II.1.3.1 Postupy šetrné k životnímu prostředí 

 - II.1.3.1.1 Ekologické zemědělství

II.1.3.2. Ošetřování travních porostů 

  + Ptačí lokality na TP – hnízdiště chřástala polního

místo realizace opatření

Malá Morava

období čerpání dotace  

2009 – 2013

Charakteristika

Na loukách a pastvinách v méně příznivých 

oblastech napomáhají platby z opatření kompenzovat 

jejich přírodní znevýhodnění. Spásáním travního 

porostu ovcemi a skotem chovaným v našem 

případě v ekologickém režimu je podporována 

druhová rozmanitost porostu luk a pastvin. V rámci 

managementu Ptačí lokality na travních porostech je 

na vybraných lokalitách hnízdiště chřástala polního 

zachováván zvláštní režim hospodaření (omezení 

hnojení a sekání travního porostu), který je platbami 

v rámci agroenvironmentálního  opatření dostatečně 

kompenzován.  Čerpané podpory nám pomáhají 

udržovat krajinu a zachovávat krajinný ráz našeho 

venkova. 
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název projektu

Likvidace odpadních vod Radslavice - ČOV  

a kanalizace

Číslo projektu

07/002/3211b/671/000134

místo realizace projektu

Radslavice

rok dokončení projektu

2009

výše podpory z prv

32 530 068 Kč

Charakteristika projektu

Realizací akce bylo umožněno připojení téměř všech 

objektů v obci k nové čističce odpadních vod, čímž 

se zlikvidovali veškeré produkované odpadní vody. 

Realizovaný projekt přispěl ke zlepšení čistoty vodního 

toku Radslavického potoka, který protéká středem 

obce. Druhotně byla zlepšena i kvalita podzemních 

vod v ochranných pásmech vodních zdrojů Veřejného 

vodovodu Radslavice – Grymov a v ochranném 

pásmu přírodních léčivých vod hanácká kyselka Horní 

Moštěnice. Dokončený projekt umožnil vytvoření 

podmínek pro další rozvoj obce. Došlo k rekonstrukci 

základní školy, je plánována rekonstrukce kulturního 

domu, rozvíjí se individuální výstavba rodinných domů 

a je podporováno podnikání v obci.  

název projektu

Zkvalitnění zázemí pro činnost Sagittarie

Číslo projektu

10/010/41200/016/000961

místo realizace projektu

Křelov - Břuchotín

rok dokončení projektu

2010

výše podpory z prv

665 174 Kč

Charakteristika projektu

Realizací projektu jsme zlepšili technické zázemí pro 

péči o přírodovědně hodnotné lokality v regionu 

střední Moravy v péči Pozemkového spolku Sagittaria. 

Podpořený projekt byl  první etapou rekonstrukce 

objektu Ekocentra Sagittarie v Křelově.  V rámci 

oprav byly provedeny nové elektroinstalace, nové 

vnitřní omítky a podlahy včetně hydroizolace ve 

skladu, dílně a garáži, vyměněna okna a vstupní dveře 

do hospodářského křídla a vyměněna garážová vrata. 

V rámci drobných oprav bylo spraveno oplechování 

atiky na stodole a opravena hlava komínu. 
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pardubický kraj osa I

krajské město pardubice

oficiální stránky http://www.pardubickykraj.cz

rozloha kraje 4 519 km²

počet obyvatel 516 294

zemědělství
pěstování obilovin, řepy, brambor, 
řepky olejky

kontakt na krajskou agenturu 

pro zemědělství a venkov:

B. Němcové 231  

530 02 Pardubice 

tel.: 466 742 611 

mobil: 602 122 811 

e-mail: pak.kazv@mze.cz

kontaktní osoba:

Ing. Blanka Weisbauerová - ředitelka

Čerpání financí v rámci programu rozvoje venkova k 30. 6. 2012

projekty proplacené

Specifikace údajů Počet projektů Celkem v mil. Kč

Opatření osy I 670 770

Opatření osy II - projekty 37 34

Opatření osy II – nároková opatření 1 500 * 1 572 **

Opatření osy III 177 750

Opatření osy IV *** 153 67

Největší část rozlohy Pardubického kraje zaujímá úrodná 

zemědělská půda a nejvýznamnější zemědělskou oblastí 

kraje je Polabí. Převážně se zde pěstují obiloviny, řepa, 

kukuřice, brambory a řepka olejka. V podhorských 

oblastech zemědělci pěstují oves, brambory a len. V kraji 

je využívána i II. osa PRV, kdy podpora méně příznivým 

oblastem přispívá k zachování rázu krajiny, udržení chovu 

skotu a zachování pracovních míst. Finanční zdroje PRV 

přispěly k modernizaci stájí skotu a drůbeže, v menší 

míře byly zamířeny na  chov prasat. Realizované projekty 

přináší lepší životní pohodu zvířat a růst produktivity 

práce. Ke stabilitě zemědělských podniků výrazně pomáhá 

modernizace posklizňových linek zrnin a výstavba 

bioplynových stanic. Uplatnění metody LEADER 

pomohlo obnovit dialog mezi místními samosprávami, 

spolky, podnikateli a zemědělci na venkově.

název projektu

Sušárna hub

Číslo projektu

08/004/1131a/453/002184

místo realizace projektu

Dolany

rok dokončení projektu

2009

výše podpory z prv

219 640 Kč

Charakteristika projektu

Projekt spočíval ve vytvoření sušicího zařízení, které dokáže 

odstranit velmi rychle vodu z houbové tkáně za podmínek, 

kdy nesmí dojít ke znehodnocení účinných látek, které 

lidstvo využívá v léčbě i těch nejzávažnějších chorob. Další 

neméně důležitý proces je samotné zpracování suroviny na 

velmi jemnou frakci, které se provádí drcením ve vznosu za 

velmi přísných teplotních požadavků. 

Realizací projektu bylo započato uskutečňování celé škály 

možných postupů ve zpracování hub vypěstovaných v bio 

kvalitě. Tím se naše firma jasně odlišila od obdobných 

výrobců a dodavatelů, kteří operují na celém území našeho 

státu s produkcí neidentifikovatelné kvality. Zařadili jsme 

se i do programu, kde jsou úspěšně testovány vypěstované 

a zpracované houby a jejich vliv na lidský organismus. 

Realizací projektu jsme mohli pokračovat v dalším rozvoji 

naší firmy, který se týká pěstování léčivých hub a jejich 

zpracování tak, aby byly zachovány všechny účinné látky, 

které obsahují.  
* Roční průměr počtů žádostí na všechna nároková opatření osy II.
** Částka vyplacená od počátku programového období za závazky PRV i HRDP z finanční obálky PRV.
*** Jedná se o proplacené projekty bez opatření IV.1.1 Místní akční skupina.
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název projektu

Obnova lesního potenciálu po kalamitách

Číslo projektu

08/003/2241a/452/000050

místo realizace projektu

Lesy v oblasti České Metuje

rok dokončení projektu

2009

výše podpory z prv

76 056 Kč

Charakteristika projektu

Při kalamitě způsobené orkánem Kyrill došlo ke 

značnému poškození lesních porostů v našem 

regionu. Nejprve bylo třeba vyčistit postižené území 

a následně zajistit nové zalesnění tohoto prostoru. 

Celá akce byla finančně náročná i s ohledem na novou 

strukturu obnovovaných porostů - vysázené dřeviny 

budou lépe vyhovovat náročným podmínkám daného 

regionu. Porosty by měly být díky složení odolnější 

a stabilnější a měly by být rezistentní vůči působení 

abiotických a biotických činitelů.

Tento projekt byl první svého druhu v naší 

společnosti. Jeho úspěšná realizace podnítila zájem 

odpovědných pracovníků, a tak se podařilo připravit 

a realizovat další projekty, které souvisely s údržbou 

krajiny a ochranou životního prostředí.

název projektu

Adaptace zemědělské usedlosti pro agroturistiku

Číslo projektu

09/007/3130b/453/000865

místo realizace projektu

Mladoňovice - Lipina

rok dokončení projektu

2011

výše podpory z prv

2 454 088 Kč

Charakteristika projektu

Realizovaný projekt zajistil technické zhodnocení 

a následné optimální využití stávající nemovitosti. 

Objekt nabízející ubytovací kapacity je první svého 

druhu v naší obci, která leží v regionu hojně využívaném 

k rekreaci. Poměrně blízko se nachází přehrada Seč 

a krásná příroda úpatí Železných hor je ideální k pěší 

i cyklistické turistice. Vybudované hřiště je hojně 

využívané mládeží. Během poměrně krátkého období 

vidíme, že hosté všech věkových kategorií odjíždějí 

spokojeni a hodlají se vracet.  Všichni návštěvníci 

se též zajímají o naši hlavní pracovní náplň, kterou 

je chov skotu a obdělávání polí. Děti jsou nadšené 

z telátek a traktorů.
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plzeňský krajosa Iv

název projektu

Našim nejmenším

Číslo projektu

10/010/4210a/453/000007

místo realizace projektu

Bystré, Cetkovice, Vísky, Polička, Lysice, Kunštát, Velenov, Svitávka, 

Boskovice, Míchov, Malá Roudka, Světlá, Trpín, Svojanov, Březiny

rok dokončení projektu

2012

výše podpory z prv

2 496 112 Kč

Charakteristika projektu

Obsahem projektu spolupráce bylo zapojení celkem 15 subjektů (obce 
a neziskové organizace typu rodinných center) do aktivit na území 
tří MAS (MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s., MAS Boskovicko  
PLUS, o. s. a MAS Partnerství venkova). Do malých obcí jsme výstavbou 
altánů vhodných pro využití dětmi s jejich rodiči přenesli „ducha“ 
aktivit mateřských center, a to pro ty zájemce, kteří dnes do větších 
rodičovských center musejí dojíždět.  Vhodné vybavení podpořilo vznik 
dalších návazných akcí. Všichni účastníci projektu byli v rámci svých 
center v průběhu roku 2011 propojeni přípravou 15 společných akcí.  
V podobné aktivitě budou pokračovat po dobu udržitelnosti projektu 
i v dalších letech. Díky projektu se vzájemně seznámily subjekty 
stejného zájmu, které se doposud neznaly a nespolupracovaly. MAS 
projekt „opustí “ po ukončení realizace a subjekty budou i nadále 
bez MAS spolupracovat na společných akcích a budou se vzájemně 
inspirovat svými myšlenkami a nápady. A to bylo nosným tématem 
a naplněním smyslu projektu.  

krajské město plzeň

oficiální stránky http://www.kr-plzensky.cz

rozloha kraje 7 561 km²

počet obyvatel 571 789

zemědělství
pěstování brambor, obilnin,  
chov skotu

kontakt na krajskou agenturu 

pro zemědělství a venkov:

Nerudova 35  

320 00 Plzeň

tel.: 377 152 525

mobil: 724 253 607

e-mail: plk.kazv@mze.cz

kontaktní osoba:

Ing. Zdeňka Hauserová - ředitelka 

Ing. Ladislav Walter - koordinátor Sítě

Čerpání financí v rámci programu rozvoje venkova k 30. 6. 2012

projekty proplacené

Specifikace údajů Počet projektů Celkem v mil. Kč

Opatření osy I 922 981

Opatření osy II - projekty 17 17

Opatření osy II – nároková opatření 2 600 * 3 597 **

Opatření osy III 186 534

Opatření osy IV *** 289 143

Přírodní podmínky Plzeňského kraje umožňují pěstování 

brambor a nenáročných obilovin, například ovsa. 

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu. Výše 

položené a řidčeji osídlené pohraniční oblasti s horskými 

loukami jsou vhodné pro pastevectví. Klatovy prosluly 

u nás i ve světě pěstováním karafiátů. Program rozvoje 

venkova má v kraji mimo ostatní přínosy jeden velmi 

důležitý (i když zatím ne zcela doceněný) – přispívá 

k šíření informací o inovativních postupech a přispívá 

ke zvyšování vzdělanosti zemědělců a dalších obyvatel 

venkova. V rámci exkursí (v ČR i v zahraničí) dochází 

mezi účastníky ke vzájemné výměně zkušeností, jsou 

pořádána různá setkání a semináře a je podporována 

příprava a vydávání odborných publikací zaměřených na 

rozvoj venkova. 

* Roční průměr počtů žádostí na všechna nároková opatření osy II.
** Částka vyplacená od počátku programového období za závazky PRV i HRDP z finanční obálky PRV.
*** Jedná se o proplacené projekty bez opatření IV.1.1 Místní akční skupina.



5756

osa IIosa I

název projektu

Pořízení strojů pro obnovu a výchovu lesních porostů

Číslo projektu

07/002/1121a/232/001719

místo realizace projektu

Kbelany, Rochlov, Úlice, Všeruby, Nekmíř, Nýřany-Doubrava

rok dokončení projektu

2008

výše podpory z prv

1 186 400 Kč

Charakteristika projektu

Nákupem teleskopického manipulátoru P32.6Lplus se 

výrazně urychlila a zkvalitnila úprava lesních pozemků po 

mýtní těžbě, paseky jsou neprodleně vyčištěny od klestu 

a připraveny k novému osázení. Proto nemusíme používat 

tolik chemických prostředků na zajištění nové kultury  

a jsou tak  ušetřeny náklady na pěstební činnost.

S manipulátorem rovněž provádíme i revitalizaci lesních 

cest a svážnic a tím zkvalitňujeme přístup do lesních 

porostů jak pro těžební techniku, tak i pro širokou veřejnost  

(cyklostezky jsou hojně navštěvovány). Každé jarní období 

cesty vyrovnáme, případné neprůjezdné úseky zasypeme 

drtí a provádíme také meliorační stružky na odtok vody.

Bohužel jej také využíváme na likvidaci černých skládek, 

které kolem lesních pozemků stále ještě vznikají.

název opatření

II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění v méně  

         příznivých oblastech (LFA)

II.1.3.  Agroenvironmentální opatření

název podopatření (titulu)

II.1.3.1 Postupy šetrné k životnímu prostředí 

 - II.1.3.1.1 Ekologické zemědělství

II.1.3.2. Ošetřování travních porostů

místo realizace opatření

Obec Rybník

k. ú. - Velký Horšín, Korytany, Mostek, Závist, Švarcava, 

Rybník

období čerpání dotace  

2008 - 2013

Charakteristika

Možnost získat podporu z PRV má pro naši společnost 

veliký přínos. Podpora umožňuje správně hospodařit 

v krásných, ale pro podnikatele méně příznivých 

podmínkách. Příjemná krajina také láká do území 

více turistů, kteří využívají v rámci agroturistiky naše 

ubytovací prostory.  V dobře udržované krajině stoupá 

zájem i místních aktivních lidí o rozvoj jejich činností 

a aktivit. Členové místní akční skupiny například 

zajistili značení stezek, vybudování odpočívadel 

a starají se o osvětu a propagaci našeho regionu. 
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název projektu

Projekt obnovy zámecké zahrady a parku v obci Svojšín

Číslo projektu

07/002/3220b/232/000171

místo realizace projektu

Svojšín

rok dokončení projektu

2008

výše podpory z prv

2 590 381 Kč

Charakteristika projektu

V kontextu zamýšlené postupné opravy zámeckého areálu 
ve Svojšíně se podařilo obnovit obě zámecké terasy 
nacházející se před hlavní budovou zámku. Významných 
úprav doznal také park za místním zámkem a kostelem, 
skládající se z původního hřbitova a plochy mezi farskou 
zahradou a cestou. V návaznosti na již provedené úpravy 
je počítáno také s obnovou zaniklé vodní nádrže uvnitř 
parku. Úpravy obou teras navozují atmosféru historického 
barokního období, tedy období výstavby zámeckého 
komplexu, přičemž návrh respektoval dochované 
dobové podklady, jakož i současný stav kvalitních stromů 
a keřů. Realizací projektu se podařilo vrátit zmíněným 
prostranstvím bývalou krásu. Zámecký areál ve Svojšíně 
se díky tomuto projektu stal turisticky atraktivnějším  
a vyhledávanějším místem a také místem setkávání 
a relaxace místních obyvatel. 

název projektu

Záchrana a obnova prvků drobné venkovské architektury 

obcí Dolnolukavicka

Číslo projektu

08/005/41200/058/000151

místo realizace projektu

Dolní Lukavice

rok dokončení projektu

2010

výše podpory z prv

846 000 Kč

Charakteristika projektu

Zastupitelstvo obce rozhodlo v r. 2008 o komplexní 

revitalizaci staveb drobné venkovské architektury na svém 

území s cílem obnovit původní účel těchto staveb jako míst 

setkávání, rozjímání či odpočinku.

Primárním cílem projektu byla vlastní záchrana tohoto 

jedinečného kulturního dědictví venkova. Bez rychlého 

zásahu a odborné restaurace staveb by byla jejich zkáza 

nenávratná. Neméně důležitým cílem, který se podařilo 

pomocí tohoto projektu realizovat, je prostřednictvím 

opravených památek a parkovou úpravou okolí zvýšit 

malebnost a kolorit celého území obcí Dolnolukavicka. 

Rekonstrukcí prošlo 9 různých památek, některé z nich 

jsou i nasvětleny. Realizovaný projekt svým rozsahem 

vyvolal v regionu velký ohlas a vyvolal potřebu v obdobné 

činnosti pokračovat. Obec na něj proto navázala v r. 2011 

dalším projektem podpořeným z PRV  „Odpočinková 

zákoutí pro všechny generace“.
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praha  
a středočeský kraj

osa I

krajské město praha

oficiální stránky http://www.kr-stredocesky.cz

rozloha kraje 11 014 km²

počet obyvatel 1 283 000

zemědělství
pěstování obilovin, řepky, krmných 
plodin, cukrovky, ovoce, chmele, 
vinné révy, zeleniny, květin

kontakt na krajskou agenturu 

pro zemědělství a venkov:

Slezská 7 

120 56 Praha 2 

tel.: 227 010 422 

mobil: 602 356 375 

e-mail: vera.libichova@mze.cz

kontaktní osoba:

PaedDr. Věra Libichová 

- koordinátorka Sítě

Čerpání financí v rámci programu rozvoje venkova k 30. 6. 2012

projekty proplacené

Specifikace údajů Počet projektů Celkem v mil. Kč

Opatření osy I 1 181 1 690

Opatření osy II - projekty 97 76

Opatření osy II – nároková opatření 2 900 * 3 431 **

Opatření osy III 275 1 345

Opatření osy IV *** 435 254

Středočeský kraj se vyznačuje značnou různorodostí. 
Převážná část zemědělské půdy je v kultuře orná, v jižní 
části kraje jsou louky a pastviny, významné místo zaujímají 
vinice a chmelnice a jsou zde i velké plochy v režimu 
chráněných krajinných oblastí. Teplo a úrodná půda 
Polabské nížiny umožňují pěstovat obiloviny, cukrovku, 
kukuřici a nejrůznější zeleninu. Zemědělské produkty jsou 
surovinou pro zdejší četné potravinářské závody. Velký 
význam pro rozvoj venkova mají podpory pro obnovu 
a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, cestovní ruch 
a rozvoj řemesel. Pro zvýšení konkurenceschopnosti 
zemědělských podniků byly významné projekty 
podporující modernizaci podniků a projekty zaměřené 
na přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 
produktům. K rozvoji zemědělského podnikání přispěla 
opatření zaměřená na podporu zahájení činnosti 
mladých zemědělců a předčasné ukončení zemědělské 
činnosti. Velký význam v krajině mají pozemkové úpravy 
podpořené z osy I PRV.

název projektu

Pořízení technického vybavení provozovny

Číslo projektu

08/005/1122a/120/003838

místo realizace projektu

Svatý Jan

rok dokončení projektu

2009

výše podpory z prv

637 000 Kč

Charakteristika projektu

Jako podnikatel v lesní výrobě jsem vytěženou kulatinu 

prodával nebo byl nucen pořezat na požadované 

sortimenty na vzdálené pile. Pořízením pásové pily 

z PRV mám možnost vytěženou kulatinu zpracovat 

přímo v místě své provozovny. Tento krok přispěl 

k efektivitě ve zpracování dřevní hmoty a k úsporám 

především v oblasti přepravních nákladů. Realizace 

tohoto projektu vyvolala potřebu vybudování haly 

pro uskladňování řeziva, přířezů pro výrobu palet 

apod. Projekt výstavby haly se realizuje v současné 

době.

* Roční průměr počtů žádostí na všechna nároková opatření osy II.
** Částka vyplacená od počátku programového období za závazky PRV i HRDP z finanční obálky PRV.
*** Jedná se o proplacené projekty bez opatření IV.1.1 Místní akční skupina.
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název opatření

II.1.3.  Agroenvironmentální opatření

název podopatření (titulu)

II.1.3.1 Postupy šetrné k životnímu prostředí 

 - II.1.3.1.2.1 Integrovaná produkce ovoce 

místo realizace opatření

Slaný

období čerpání dotace  

2010 - 2014

Charakteristika

Zapojení do podopatření Integrovaná produkce ovoce 

a čerpání finančních prostředků z toho plynoucích 

umožňuje oproti klasické konvenční výrobě v našich 

sadech používat sice dražší, ale k přírodě a okolí podstatně 

šetrnější metody ochrany proti chorobám a škůdcům, a to 

vše při zachování ekonomické rentabilnosti  vložených 

prostředků.  

Kladně hodnotíme nejen ohleduplnější vliv na okolní životní 

prostředí, ale i eliminaci rizik kontaminace ovoce plynoucí 

mimo jiné z omezeného spektra povolených přípravků na 

ochranu rostlin a pravidelných kontrol ovoce a půdy na 

obsah těžkých kovů. 

Pozitivní efekt z výše uvedeného je nejen pro už 

zmiňovanou okolní přírodu, ale i pro lepší pracovní 

prostředí zaměstnanců v sadech. Pro konzumenta našeho 

ovoce to pak přináší jistotu kvalitního a zdravého českého 

ovoce. 

název projektu

Naučná stezka Tuchom - I. etapa

Číslo projektu

09/007/3130a/120/000812

místo realizace projektu

Tuchom (289 35 Košík)

rok dokončení projektu

2011

výše podpory z prv

551 628 Kč

Charakteristika projektu

Naučná stezka „Tuchom I. etapa“ vede od červené turistické 

značky procházející obcí Tuchom směrem na Malý Košík 

k centru Farmy Košík kolem penzionu Tuchom. Téma naučné 

stezky je vliv člověka na krajinu. Sedm zastávek s naučně 

populárními texty na tabulích hovoří o místní fauně a flóře, 

krajinných prvcích, mezích a remízkách, rybnících, sadech, 

stráních a jejich obyvatelích. Popisky jsou srozumitelné 

a zajímavé pro děti i dospělé. Kolem stezky jsou vytvořena 

odpočinková místa, dětská hřiště, lavičky, prolézačky, ohniště. 

Stezka provází návštěvníky farmy i místní turisty krajinou 

a přispívá ke zvýšení atraktivity regionu. Návštěvníci si mají 

možnost zakoupit na farmě místní produkty. Kolem stezky 

bylo upraveno okolí, vysázeny keře a rostliny typické pro 

místní krajinu. Místo navštěvuje značný počet lidí, zejména 

rodiny s dětmi. Ve fázi přípravy je druhá etapa stezky, která 

povede přes farmu Košík až do obce Sovolusky u Košíku 

a bude měřit 3 km.
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ústecký krajosa Iv

název projektu

Zpracování dřeva, biomasy, výroba dřevěných polotovarů,

palivového dřeva, pelet ACACIA - LIBĚCHOV

Číslo projektu

08/005/41200/094/000521

místo realizace projektu

Liběchov, okres Mělník

rok dokončení projektu

2009

výše podpory z prv

1 199 043 Kč

Charakteristika projektu

Projekt je zaměřen na využití akátového dřeva, které je specifické svou 
tvrdostí a odolností. Vyrábíme dle požadavků zájemců z celé republiky 
sloupky pro ohradníky hospodářských zvířat a oplocení pozemků, 
různé profily pro stavby venkovních teras, zahradního nábytku a pro 
drobné stavby na dětských hřištích.
Odpad ze zpracování akátu je využíván jako palivové dřevo. Drobný 
odpad jako piliny a štěpka jsou využívány jako vstupní surovina pro 
výrobu dřevěných palivových pelet.  Zpracováván je také odpad ze dvou 
blízkých truhláren a katru. Využity jsou také štěpky z náletových dřevin, 
které jsou likvidovány v rámci úprav okolí obcí.  Pro agropelety je 
využíváno seno z méně kvalitních travních porostů, které nejsou 
vhodné pro výživu hospodářských zvířat, a sláma nakoupená od 
drobných zemědělců.  Výroba pelet pomáhá krýt potřeby uživatelů 
ekologických kotlů při vytápění a zlepšení životního prostředí v naší 
převážně průmyslové oblasti Mělnicka a Středních Čech.

krajské město ústí nad Labem

oficiální stránky http://www.kr-ustecky.cz

rozloha kraje 5 335 km

počet obyvatel 827 508

zemědělství pěstování ovoce, chmele

kontakt na krajskou agenturu 

pro zemědělství a venkov:

Masarykova 19/275 

400 10 Ústí nad Labem 10

tel.: 416 725 633

mobil: 725 836 583

e-mail: ivana.mrazova@mze.cz 

kontaktní osoba:

Mgr. Jaroslav Hejna - ředitel  

Ing. Ivana Mrázová - koordinátorka Sítě

Čerpání financí v rámci programu rozvoje venkova k 30. 6. 2012

projekty proplacené

Specifikace údajů Počet projektů Celkem v mil. Kč

Opatření osy I 593 534

Opatření osy II - projekty 6 12

Opatření osy II – nároková opatření 1 000 * 2 223 **

Opatření osy III 128 550

Opatření osy IV *** 167 83

Oblast Polabí a Poohří má velmi úrodnou půdu a pěstuje 

se zde především ovoce. Díky příznivému podnebí 

a vhodné půdě se v oblasti kolem Žatce, Loun a Litoměřic 

daří pěstování chmele a v kraji je zastoupeno i vinařství. 

V rámci Programu rozvoje venkova byla v tomto regionu 

podpořena celá řada zajímavých projektů a přínosných 

akcí. Úspěšně realizované projekty byly představeny 

veřejnosti moderní formou – byla vyhlášena fotosoutěž, 

zajímavé projekty byly fotograficky zdokumentovány 

a z nejlepších snímků byl zhotoven kalendář.  Ve spolupráci 

s partnery Celostátní sítě pro venkov bylo uspořádáno 

několik odborných exkurzí po úspěšně realizovaných 

projektech. V kraji je velmi aktivní tematická pracovní 

skupina, která na základě analýzy vytipovaného území 

řeší proveditelnost revitalizačních opatření v povodí 

vodního toku Močidla. 

* Roční průměr počtů žádostí na všechna nároková opatření osy II.
** Částka vyplacená od počátku programového období za závazky PRV i HRDP z finanční obálky PRV.
*** Jedná se o proplacené projekty bez opatření IV.1.1 Místní akční skupina.
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název projektu

Výstavba sýrárny na Kozí farmě Držovice

Číslo projektu

08/004/1131a/342/002409

místo realizace projektu

Úštěk

rok dokončení projektu

2009

výše podpory z prv

1 585 773 Kč

Charakteristika projektu

Pro naši rodinnou farmu bylo úspěšné získání dotace 

z PRV a následná realizace projektu faremní mlékárny 

klíčové a umožnilo zahájení sýrařské výroby. 

Realizace projektu umožnila též rozšíření stavu 

základního stáda koz a ovcí, posléze jsme začali také 

zpracovávat výrazný podíl nakupovaného kravského 

mléka. Od počátku jsme provozovali prodej výrobků 

ze dvora a naše farma se stala hojně navštěvovaným 

cílem mnoha zákazníků a turistů v regionu Českého 

Středohoří. Na tento úspěšný projekt jsme posléze 

navázali několika dalšími projekty (realizovanými 

přímo z PRV nebo přes MAS České Středohoří), 

které dále rozšiřovaly provoz mlékárny nebo přímo 

zemědělský provoz.

název opatření

II.1.3.  Agroenvironmentální opatření

název podopatření (titulu)

II.1.3.1 Postupy šetrné k životnímu prostředí 

 - II.1.3.1.2.1 Integrovaná produkce ovoce 

místo realizace opatření

Ploskovice - Těchobuzice

období čerpání dotace  

2007 - 2015

Charakteristika

Převažující činnost našeho zemědělského podniku je 

pěstování ovoce, především jablek, hrušek, švestek 

a meruněk.  Produkujeme a prodáváme kvalitní ovoce 

a postupně se dostáváme do povědomí lidí, kteří 

mají zájem nakupovat české ovoce u prvovýrobců. 

S využitím dalšího opatření PRV jsme rekonstruovali 

stávající stodolu na sklad, což nám umožnilo nabízet 

vyprodukované ovoce ve vyšší kvalitě celoročně. 

Podpory z PRV mají pro rozvoj naší firmy veliký 

hospodářský význam.  
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název projektu

Stavební úpravy a zřízení tesařské dílny v Merbolticích

Číslo projektu

09/006/3120a/342/000487

místo realizace projektu

Merboltice

rok dokončení projektu

2011

výše podpory z prv

1 191 598 Kč

Charakteristika projektu

V rámci projektu byla přestavěna a opravena bývalá zemědělská stavba 

(špýchar) na tesařskou a truhlářskou dílnu a k dílně byl přistavěn nový 

sklad. Dvůr objektu byl zpevněn silničními panely a byly vytvořeny 

nové opěrné zdi svahů.

Dílna byla vybavena novými stroji. Vytvoření nové dílny a nákup nových 

strojů výrazně napomohly ke zvýšení kvality produktů (společnost 

se zabývá obnovou a opravami chalup a památkových objektů). Do 

firmy byli přijati čtyři noví zaměstnanci (původně mělo vzniknout 

jedno pracovní místo), roční obrat se zvýšil cca o 110 %. Celý 

objekt (bývalá zemědělská usedlost) včetně špýcharu (dnes dílna) je 

kulturní památkou (vesnická památková zóna Merboltice). Na nově 

zbudovaném dvoře a v prostorách objektu dílny proběhlo již několik 

lokálních kulturních akcí - ukázky starých řemesel, koncerty, jarmark. 

V rámci rozvoje podniku je plán vybudovat další skladovací a výrobní 

prostory.

název projektu

Stavební obnova souboru kapliček Křížové cesty  

v areálu Kalvárie na Ostré

Číslo projektu

09/008/41200/150/001799

místo realizace projektu

Úštěk

rok dokončení projektu

2011

výše podpory z prv

446 994 Kč

Charakteristika projektu

Stavební obnova kapliček křížové cesty Kalvárie na Ostré 

byla základním krokem v celkové revitalizaci křížové cesty. 

V následující etapě bylo 14 kapliček osazeno deskovými 

obrazy akademického malíře Radomila Klouzy a vstupní 

barokní kaplička byla osazena autorskou plastikou  

MgA. Davida Janoucha. 

Kalvárie na Ostré se stala místem setkávání široké veřejnosti 

všech věkových skupin při kulturně-společenských akcích.  

Tento projekt přispěl  k rozvoji cestovního ruchu v regionu 

Úštěcka  a k zachování této významné krajinné dominanty 

pro další generace. 
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zlínský kraj osa I

krajské město zlín

oficiální stránky http://www.kr-zlinsky.cz

rozloha kraje 3 964 km²

počet obyvatel 588 652

zemědělství
pěstování pšenice, řepy cukrovky, 
vinné révy, brambor, lnu a ovsa, 
pastevectví dobytka

kontakt na krajskou agenturu 

pro zemědělství a venkov:

Zarámí 88  

760 41 Zlín 

tel.: 577 653 306 

mobil: 724 831 979 

e-mail: renata.podolova@mze.cz

kontaktní osoba:

Mgr. Renáta Podolová  

- koordinátorka Sítě

Čerpání financí v rámci programu rozvoje venkova k 30. 6. 2012

projekty proplacené

Specifikace údajů Počet projektů Celkem v mil. Kč

Opatření osy I 724 638

Opatření osy II - projekty 6 6

Opatření osy II – nároková opatření 2 100 * 2 083 **

Opatření osy III 100 416

Opatření osy IV *** 347 158

V podhůří se pěstují zejména brambory, oves, len, 

řepka olejka. Horské louky se užívají k pastevectví. 

V nížinách na Hané podél toku Olšavy a Moravy jsou  

velmi dobré podmínky k pěstování ovoce, zeleniny, 

obilnin a cukrové řepy. Na Slovácku se daří révě vinné, 

která se zde pěstuje na rozlehlých vinicích. Dopady 

PRV ve Zlínském kraji je možno hodnotit před koncem 

stávajícího programovacího období jako velmi významné 

a pozitivní. Díky investicím v rámci tohoto programu 

byla realizována řada úspěšných projektů – například 

posklizňová linka, bioplynové stanice, různá multifunkční 

zařízení v obcích, byly modernizovány provozovny, 

pořízeno strojní vybavení atp. Řada akcí, které přispěly 

ke zkvalitnění života občanů v daném regionu, byla 

realizována prostřednictvím místních akčních skupin.

název projektu

Funkční potraviny na bázi mléčně kysané a sterilované zeleniny

Číslo projektu

10/010/11320/672/002428

místo realizace projektu

Kunovice

rok dokončení projektu

2011

výše podpory z prv

10 466 001 Kč

Charakteristika projektu

Realizace projektu umožnila vývoj nových produktů v sortimentu 

mléčně kysané a sterilované zeleniny ve flexibilních obalech, a to 

zcela bez nutnosti chemické konzervace. Výrobky mají tedy vysokou 

přidanou hodnotu a nadstandardní kvalitu, což umožňuje rozšířit 

portfolio těchto produktů pro český trh a možnost exportu na 

zahraniční trhy. 

Surovinová základna těchto výrobků pochází od zemědělských 

prvovýrobců převážně z České republiky.  Zahájení sériové výroby 

přispívá k oživení zelinářské výroby u nás.  Tento projekt má tedy 

pozitivní vliv nejen na zaměstnanost v regionu Uherského Hradiště,  

ale i pracovní místa v dalších krajích zaměřených na zemědělskou 

prvovýrobu. 

Projekt nám umožňuje aktivně reagovat na neustále se zvyšující 

požadavky cílových zákazníků, kterým tak můžeme nabízet kvalitní 

české produkty. Důležitou roli hraje také vyšší konkurenceschopnost 

našich produktů v porovnání s výrobci z dalších evropských zemí, kde 

je míra podpory zemědělství a potravinářství na vyšší úrovni.   
* Roční průměr počtů žádostí na všechna nároková opatření osy II.
** Částka vyplacená od počátku programového období za závazky PRV i HRDP z finanční obálky PRV.
*** Jedná se o proplacené projekty bez opatření IV.1.1 Místní akční skupina.
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název opatření

II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění v méně  

         příznivých oblastech (LFA)

II.1.3.  Agroenvironmentální opatření

název podopatření (titulu)

II.1.3.1 Postupy šetrné k životnímu prostředí 

 - II.1.3.1.1 Ekologické zemědělství

II.1.3.2. Ošetřování travních porostů 

místo realizace opatření

Valašská Bystřice

období čerpání dotace

2008 - 2013 

Charakteristika

Dotace poskytované z osy II PRV napomáhají 

udržování krajiny v dané lokalitě. Spásáním travních 

porostů ovcemi je dosahováno druhové rozmanitosti 

travního porostu. Dotace na ekologické zemědělství 

umožňují hospodařit šetrně k přírodě. Tyto platby 

nepřímo podporují i náklady spojené s ekologickým 

chovem ovcí. Podpora pomáhá žadateli kompenzovat 

zvýšené náklady na ekologické obhospodařování 

travních porostů a ekologický chov ovcí. 

Dalším zdrojem příjmů žadatele o dotace je prodej 

ekologických výrobků z ovčího mléka.

název projektu

Pekárna Přílepy

Číslo projektu

10/009/3120a/672/000590

místo realizace projektu

Přílepy

rok dokončení projektu

2010

výše podpory z prv

4 042 578 Kč

Charakteristika projektu

Projekt rekonstrukce nevyužitého objektu bývalé 
kavárny a masny přinesl nové pracovní příležitosti 
místním občanům. Budova pekárny se stala novým 
centrem obce, místem, kde si místní obyvatelé 
i návštěvníci obce mohou denně nakoupit čerstvé 
pečivo. U pekárny se ráno zastavují zákazníci, kteří si 
sem zajíždějí speciálně kvůli svačině na služební cestu, 
školní výlety u nás plánují zastávku s pohoštěním.

Poptávka po řemeslném krajovém pečivu vyvolala 
související investici – rozšíření kapacity o novou 
chlebovou linku v Holešově. Zaznamenáváme 
i zájem z okolních regionů Moravskoslezského 
i Olomouckého kraje. Za kvalitu a původnost 
receptur jsme již po prvním roce provozu obdrželi 
certifikát „HANá - REGIONáLNí PRODUKT“. 
Tato značka garantuje kvalitu výrobků, šetrnost 
k životnímu prostředí a jedinečnost, kde se posuzuje 
tradice výroby, podíl místních surovin, ruční práce  
a specifičnost pro region.
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název projektu

Záchrana historicky chráněné budovy fary s vybudo-

váním centra mládeže a expozicí A. Hrabala

Číslo projektu

09/008/41200/116/001872

místo realizace projektu

Buchlovice

rok dokončení projektu

2010

výše podpory z prv

1 600 000 Kč

Charakteristika projektu

Realizací projektu se podařilo vdechnout nový život 

dosud chátrajícímu komplexu historicky cenných 

farních budov. Ve zrekonstruovaných prostorách 

získala moderní zázemí pro svou činnost komunita 

křesťanské mládeže, sdružující nejrůznější farní 

aktivity (kostelní sbor, schola, misijní klubko, 

společenství ministrantů, společenství rodin). Je 

zde taktéž nově zřízeno muzeum místního rodáka 

Arnošta Hrabala, známého grafika a kněze, který na 

faře působil v letech 1937-1969. Farní areál se nachází 

v samotném centru obce v těsné blízkosti barokního 

kostela sv. Martina a národní kulturní památky Zámek 

Buchlovice.
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