
 

 

1 

 
 
 

 
 
 
 

Program rozvoje venkova 2014-2020 
  

 2. kolo příjmu žádostí 
  (termín 3. - 16. května 2016) 

 
 

Informace k operacím, které budou vyhlášeny v rámci jarního kola – připraveno 
pro informační aktivity v rámci výstavy TECHAGRO 2016 (3.-7.4.2016 v Brně)  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aktuální a podrobné informace k jednotlivým operacím naleznete na: 
www.eagri.cz/prv 
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Jednotlivé operace – stručný přehled 
 
1.1.1   Vzdělávací akce 
Použitá míra podpory: 85% (50 tis. – 1 mil Kč/projekt) 
  
Cílem této operace je zvýšení kvalifikace pracovníků v oblasti zemědělství, potravinářství a 
lesnictví. Minimální počet účastníků vzdělávací akce je 5 a maximální 20 osob. 
 
Podporované aktivity a způsobilé výdaje: 
• technické zabezpečení akce, výukové materiály, cestovní výdaje 

lektora/tlumočníka/organizátora, výdaje spojené s činností lektorů, výdaje na vlastní 
realizaci projektu, občerstvení účastníků, výdaje spojené s pořádáním exkurze a 
praktických ukázek, kancelářské potřeby, náklady na propagaci akce,   

 
Kritéria přijatelnosti: 

• projekt lze realizovat na území České republiky, v případě, že je konečným beneficientem 
podpory nezemědělský, nepotravinářský nebo nelesní MSP lze projekt realizovat na 
území ČR vyjma měst Praha, Brno, Liberec, Ostrava, Plzeň 

• subjekty zajišťující předávání znalostí mají k plnění tohoto úkolu příslušné kapacity 
v podobě kvalifikovaných zaměstnanců a pravidelné odborné přípravy (prokazuje se 
získáním akreditace Ministerstva zemědělství nebo pověřením k pořádání kurzů ze 
zákona od Ministerstva zemědělství) 

• projekt se nevztahuje na akce, které tvoří součást běžných programů nebo systémů 
středního a vyššího vzdělávání 

• podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů 
účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti 

 
Příjemcem může být subjekt akreditovaný k této činnosti Ministerstvem zemědělství nebo 
subjekt pověřený k pořádání kurzů ze zákona. 
 
 
1.1.2  Informační akce 
Použitá míra podpory: 85% (50 tis. – 1 mil Kč/projekt) 
 
Cílem této operace je poskytování informací a předávání zkušeností v případě témat, které 
lze aplikovat v oblastech zemědělství, lesnictví a potravinářství.  
Minimální počet účastníků jedné informační akce je 15 osob. 
 
Podporované aktivity a způsobilé výdaje: 
• technické zabezpečení akce, výukové materiály, cestovní výdaje 

lektora/tlumočníka/organizátora, výdaje spojené s činností lektorů, výdaje na vlastní 
realizaci projektu, občerstvení účastníků, výdaje spojené s pořádáním exkurze a 
praktických ukázek, kancelářské potřeby, náklady na propagaci akce  

 
Příjemcem může být subjekt akreditovaný k této činnosti Ministerstvem zemědělství nebo 
subjekt pověřený k pořádání kurzů ze zákona. 
 
Kritéria přijatelnosti jsou totožné jako u operace 1.1.1  Vzdělávací akce 
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6.1.1  Zahájení činnosti mladých zemědělců 
 
Celková alokace operace na období PRV 2014-2020 (včetně nár. zdrojů): 810 mil Kč 
Alokace na 2. kolo (květen 2016):337,5 mil. Kč 
 
Použitá míra podpory: Dotace činí 45 tis. EUR. 
 
Podpora se poskytne jako přímá nevratná dotace na realizaci podnikatelského plánu. Dotace 
bude poskytnuta ve třech splátkách s tím, že výše první splátky činí 50 % dotace a bude 
vyplacena po schválení podnikatelského plánu a podpisu Dohody o poskytnutí dotace 
(„Dohody). Druhá splátka činí 45 % dotace a bude vyplacena po uplynutí druhého roku 
realizace podnikatelského plánu. Vyplacení třetí splátky je podmíněno řádným provedením 
podnikatelského plánu. 
 
Podpora je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu, která povede ke stimulaci zahájení 
aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích. 
 
Příjemcem může být mladý začínající zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni podání 
Žádosti o dotaci („ŽoD“) věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 41 let, dosáhla 
minimální zemědělské kvalifikace (nebo za stanovených podmínek dosáhne) a zahajuje 
zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku. Žadatel zahajuje činnost poprvé, pokud 
není déle než 24 měsíců před podáním ŽoD evidován jako zemědělský podnikatel; v případě 
právnické osoby se zahájením činnosti rozumí situace, kdy fyzická osoba poprvé v této 
právnické osobě plní jako jediná funkci statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu 
ze 100 % nejdéle po dobu 24 měsíců před podáním ŽoD. 
 
Vybrané Podmínky způsobilosti: 
• podpora je omezena na podniky, které spadají do definice mikro nebo malého podniku 
• podpora je podmíněna předložením, kladným posouzením a provedením 

podnikatelského plánu, který je vyhotoven na 4 roky 
• provádění podnikatelského plánu musí být zahájeno do 9 měsíců od podpisu Dohody  
• žadatel splní definici aktivního zemědělce dle § 3 nařízení vlády č. 50/2015 

do 18 měsíců od podpisu Dohody 
• minimální a maximální velikost podniku, pro vstup do operace je dána dosažením 

minimální, resp. maximální hodnoty standardní produkce 
• žadatel (v případě právnické osoby fyzická osoba plnící funkci statutárního orgánu) 

nebyl příjemcem dotace z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 
v Programu rozvoje venkova pro období 2007-2013 
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6.4.1  Investice do nezemědělských činností 
 
Celková alokace operace na období PRV 2014-2020 (včetně nár. zdrojů):1.387,88 mil. Kč 
 
Použitá míra podpory ve výši: 
25 % způsobilých výdajů pro velké p., 35 % pro střední p., 45 % pro malé p. 
Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 10 mil. Kč na projekt. 
Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč na projekt. 
 
Operace by měla přispět k založení nebo rozvoji nezemědělských činností vedoucí k 
diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení 
ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných 
ekonomických činností. Bude podporována např. výroba potravinářských výrobků, nápojů, 
textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení 
atd. Podpořeny budou též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a dále široká 
škála maloobchodních činností. 
 
Způsobilé výdaje: 
• stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba 

provozovny 
• pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení sloužícího pro nezemědělskou činnost 
• doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, manipulační plochy, náklady na 

výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení) 
• nákup základního nábytku v souvislosti s projektem 
• nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem 
• nákup nemovitostí  
 
Příjemce: zemědělský podnikatel 
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6.4.2  Podpora agroturistiky 
 
Celková alokace operace na období PRV 2014-2020 (včetně nár. zdrojů): 706,12 mil. Kč 
 
Použitá míra podpory ve výši: 
25 % způsobilých výdajů pro velké p., 35 % pro střední p., 45 % pro malé p. 
Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 10 mil. Kč na projekt. 
Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč na projekt. 
 
Cílem této operace bude podpora investic na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v 
oblasti agroturistiky, které povedou ve výsledku k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření 
pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských 
farem a využití venkovských brownfields. 
 
Způsobilé výdaje: 
• stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba 

malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci 
turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí 

• doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu 
odstavných a parkovacích stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, oplocení) 

• nákup zařízení a vybavení  
• nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem 
• nákup nemovitostí 
 
Příjemce: zemědělský podnikatel 
 
 
6.4.3  Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 
 
Celková alokace operace na období PRV 2014-2020 (včetně nár. zdrojů): 333 mil. Kč 
 
Cílem této operace je podpořit diverzifikaci činností zemědělských subjektů do 
nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů a 
využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství, a to z oblasti 
výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie. 
 
V druhém kole příjmu žádostí bude podporována výstavba a modernizace zařízení na výrobu 
tvarovaných biopaliv. Podpora nové výstavby bioplynové stanice bude vyhlášena v závislosti 
na dokončení procesu notifikace EK provozní podpory. 
 
Použitá míra podpory: 
V případě investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv se poskytuje až do výše: 
25 % způsobilých výdajů pro velké p., 35 % pro střední p., 45 % pro malé p. 
Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 10 mil. Kč na projekt. 
Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč na projekt. 
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V případě investic na výstavbu bioplynové stanice se podpora poskytuje až do výše: 
45 % způsobilých výdajů pro velké p., 55 % pro střední p., 65 % pro malé p. 
Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 mil. Kč na projekt. 
Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč na projekt. 
 
Podmínky přijatelnosti: 
• projekt lze realizovat na území celé České republiky s výjimkou měst s počtem obyvatel 

nad 100 000 
• žadatel může na daný záměr v jednom kole příjmu žádostí podat pouze jednu žádost 
• většina vyrobené energie či paliva žadatelem (více než 50 %) musí sloužit k prodeji nebo 

být využita pro nezemědělskou činnost 
• žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč celkových způsobilých 

výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
• v případě výstavby BPS je podpora podmíněna předložením projektu (podnikatelského 

plánu) s vyhodnocením přínosů projektu vůči naplňování cílů opatření a PRV 
• v případě výstavby BPS je po dobu udržitelnosti projektu roční vstup surovin do BPS 

min. z 30 % celkové hmotnosti v tunách tvořen kejdou prasat nebo prasečím hnojem 
• v případě výstavby BPS jsou způsobilé výdaje v souladu s Nařízením komise 

v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014, článek 13 c) 
• v případě výstavby BPS je Nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014, 

čl. 13 d) požadováno  účelné využití minimálně 10% disponibilního tepla  z celkové 
předpokládané roční výroby stanovené energetickým auditem (nezapočítává se vlastní 
technologická spotřeba zařízení) 

• v případě výstavby BPS tvoří roční energetická hodnota cíleně pěstované biomasy 
(obiloviny a ostatní plodiny s vysokým obsahem škrobu, cukru nebo oleje využívaných 
k produkci bioenergie) z celkového ročního množství energie vsázkového materiálu 
maximálně 20% 

• v případě výstavby BPS je podmínkou zpracování studie Vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí (EIA) 

• žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým 
příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo chová minimálně 0,3 VDJ na 1 ha 
obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 3 ha 

 
Způsobilé výdaje: 

• nová výstavba či stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) 
provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv 

• nová výstavba bioplynové stanice  
• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost 

v souvislosti s projektem 
• doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu 

odstavných stání) 
 
Příjemce: zemědělský podnikatel 
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Opatření 8.3 Podpora na předcházení poškozování lesů lesními požáry, 
přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi 
Celková alokace na období PRV 2014-2020: 3 600 000 EUR 
 
8.3.1  Zavádění preventivních opatření v lesích 
Cílem je: podpořit realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi a podpořit 
tak následné snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy. 
Způsobilé náklady: 
• výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin 
• preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích 
• protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích 
Příjemci: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a 
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. 
 
Opatření 8.4 Podpora na obnovu lesů poškozených lesními požáry, přírodními 
katastrofami a katastrofickými událostmi 
Celková alokace na období PRV 2014-2020: 12 960 000 EUR 
 
8.4.1  Obnova lesních porostů po kalamitách 
Cílem je : podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a 
katastrofickými událostmi. Operace je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR (mimo 
Prahu). 
Způsobilé náklady: 
• odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených 

k rekonstrukci 
• příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním 
• umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách 
• ochrana založených porostů 
Příjemci: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a 
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. 
 
8.4.2  Odstraňování škod způsobených povodněmi 
Cílem je : podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a 
katastrofickými událostmi. Operace je zacílena na  pozemky určené k plnění funkcí lesa 
(PUPFL) na území celé ČR (mimo Prahu) a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které 
se nacházejí v rámci PUPFL. 
Způsobilé náklady: 
• odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích 
• odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení 

a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech 
Příjemci: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a 
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. 
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Opatření 8.5 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty 
lesních ekosystémů  
Celková alokace na období PRV 2014-2020: 29 653 845 EUR 
 
8.5.1  Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 
Cílem je : podpořit hromadnou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenky) od 
doby výsadby do stádia zajištění. Meliorační a zpevňující dřeviny zabraňují postupné 
degradaci lesních půd, podílí se na zlepšování vodního režimu lesních půd, pomáhají 
zpevňovat kostru lesního porostu a zvyšují tak odolnost proti povětrnostním vlivům a snižují 
náchylnost porostů ke kalamitám způsobeným škůdci. 
Příjemci: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a 
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky. Žadatelem nemohou být státní podniky. 
Způsobilé náklady: 
• částečná úhrada nákladů na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a 

zpevňujících dřevin při založení porostu 
 
8.5.2   Neproduktivní investice v lesích 
Cílem je : podpořit zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou 
činností využívajících společenského potenciálu lesů. Operace je zacílena na PUPFL na 
území celé ČR (mimo ZCHÚ, oblasti Natura 2000 a Prahu). 
Způsobilé náklady: 
• opatření k posílení rekreační funkce lesa 
• opatření k usměrňování návštěvnosti území 
• opatření k údržbě lesního prostředí 
• opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa 
Příjemci: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a 
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení 
 
8.5.3  Přeměna porostů náhradních dřevin 
Cílem je : podpořit rekonstrukce porostů náhradních dřevin. Operace je zacílena na lesní 
pozemky s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B stanovených dle 
vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.  
Způsobilé náklady: 
• snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem 

obnovy a příprava ploch před zalesněním 
• umělá obnova sadbou 
• hnojení lesních dřevin při výsadbě a ochrana založeného porostu 
Příjemci: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a 
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. 
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8.6.2  Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 
 
Celková alokace na podopatření období PRV 2014-2020 (včetně nár.zdrojů): 65 mil. Kč 
Alokace na 2. kolo (květen 2016): 31,9 mil. Kč 
Použitá míra podpory: 50 % způsobilých výdajů 
 
Operace je zaměřena na podporu strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních 
úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.  
Podpora je zaměřena především na investice, jejichž předmětem je technologické vybavení 
dřevozpracujícího provozu. 
 
Podporované aktivity a způsobilé výdaje: 
Dotaci bude možno získat na stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy 
v rámci strojního vybavení pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva 
Bude umožněn nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkové výše 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
 
Příjemcem může být fyzická nebo právnická osoba podnikající v lesnictví nebo souvisejícím 
odvětví, který splňují definici mikro nebo malého podniku, a dále obce a právnické osoby 
založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí. 
 
 
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií 

v zemědělské prvovýrobě 
 
Celková alokace operace na období PRV 2014 - 2020 (včetně nár. zdrojů): přes 478 mil. Kč 
Použitá míra podpory: 50 % způsobilých výdajů 
 
Operace je zaměřena na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě.  
Bude se jednat o podporu projektů, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, 
postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. 
Technologie, produkty nebo procesy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo 
podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, 
komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních 
charakteristik. Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s 
výzkumným subjektem nebo žadatelem, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo 
technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních 
zdrojů.  
 
V případě inovace pouze pro podnik žadatele se spolupracující subjekt (výzkumný/vývojový 
tým žadatele) musí významně podílet na aplikaci (přizpůsobení) již existující technologie, 
produktu nebo procesu na specifické podmínky podniku. Inovativnost projektu posoudí 
odborná hodnotitelská komise před schválením projektu.  
 
Podporované aktivity a způsobilé výdaje: 
• provozní náklady spolupráce (výzkum/vývoj) 
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• přímé náklady na konkrétní projekty, které souvisí se zavedením inovativních produktů, 
postupů a technologií do praxe – tyto aktivity musí být výsledkem spolupráce (včetně 
investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření 4. Investice do hmotného majetku) 

• Investice do zavlažování nebudou podporovány. 
 
Příjemci: 
• Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat 

podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství (dle Evidence zemědělského podnikatele) 
a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí. Uskupení bude žádat 
o podporu prostřednictvím zemědělského podnikatele. 

• Jednotlivý zemědělský podnikatel, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo 
technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky. 

• Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn zemědělskými 
prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které 
souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo 
zařízení sloužící zemědělské výrobě, a který má k vývoji nového produktu, postupu nebo 
technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky.  

Podmínky způsobilosti: 
• projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy 
• podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů 

účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti 
• žadatel splnil podmínku finančního zdraví  
• výsledky všech projektů budou zveřejněny a bude zajištěno jejich šíření 
• beneficientem je zemědělský podnikatel 
• cílem projektu musí být zemědělská prvovýroba; u živočišné výroby se podpora týká 

pouze chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní 
• pokud půjde o projekt vyžadující posouzení vlivu záměru na životní prostředí, žadatel 

předloží souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru 
na životní prostředí 

 
 
Gestoři za jednotlivé prezentované operace: 
 
1.1.1 Ing. Veronika Llupi Vlasáková Veronika.LlupiVlasakova@mze.cz 221812360 
1.1.2 Ing. Veronika Llupi Vlasáková Veronika.LlupiVlasakova@mze.cz 221812360 
6.1.1 Ing. Kristýna Konopásková Kristyna.Konopaskova@mze.cz 221812773 
6.4.1 Ing. Barbora Fousová Barbora.Fousova@mze.cz 221812655 
6.4.2 Ing. Barbora Fousová Barbora.Fousova@mze.cz 221812655 
6.4.3 Ing. Alexandra Brzezná Alexandra.Brzezna@mze.cz 221812599 
8.3.1 Ing. Petr Dušek Petr.Dusek@mze.cz 221812830 
8.4.1 Ing. Petr Dušek Petr.Dusek@mze.cz 221812830 
8.4.2 Ing. Petr Dušek Petr.Dusek@mze.cz 221812830 
8.5.1 Ing. Petr Dušek Petr.Dusek@mze.cz 221812830 
8.5.2 Ing. Petr Dušek Petr.Dusek@mze.cz 221812830 
8.5.3 Ing. Petr Dušek Petr.Dusek@mze.cz 221812830 
8.6.2 Ing. Kristýna Konopásková Kristyna.Konopaskova@mze.cz 221812773 
16.2.1 Ing. Tereza Říhová Tereza.Rihova@mze.cz 221812374 
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Komunikační platformou PRV 2014 - 2020 (stejně jako v minulém programovém období) je 
Celostátní síť pro venkov. V rámci jejich aktivit je realizována řada informačních a 
propagačních aktivit pro laickou i odbornou veřejnost. Bližší informace je možno získat u níže 
uvedených koordinátorů případně na www.eagri.cz/VENKOV. 
 
 

Region Jméno a příjmení Email Telefon Mobil 

CP SZIF 
Mgr. Jana Bartošová jana.bartosova@szif.cz 222 871 702 739 322 663

Ing. Šárka Proskovcová sarka.proskovcova@szif.cz  222 871 417 731 134 238

RO SZIF Praha Ing. Martin Benda martin.benda@szif.cz 227 010 497 731 193 801

RO SZIF České 
Budějovice Ing. Kamila Kupcová  kamila.kupcova@szif.cz 387 004 862 724 619 120

RO SZIF Ústí 
nad Labem Bc. Tomáš Sazeček tomas.sazecek@szif.cz 475 651 233 731 644 184

RO SZIF Hradec 
Králové 

Ing. et Ing. Jaroslav 
Novotný jaroslav.novotny@szif.cz   731 193 811

RO SZIF Brno Ing. Dagmar Adámková dagmar.adamkova@szif.cz 541 614 132 724 619 213

RO SZIF 
Olomouc Ing. Mgr. Ivica Rusko ivica.rusko@szif.cz 585 526 552 730 526 791

RO SZIF Opava Ing. Veronika 
Vavrečková veronika.vavreckova@szif.cz   601 393 906
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Poznámky 

Cisty format = 209.98 x 297.04 mm
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