PRV 2014-2020 GESTOŘI JEDNOTLIVÝCH OPERACÍ
Opatření

Předávání znalostí a informační akce

Investice do hmotného majetku

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

Kód podopatření Podopatření

1.1.1

Vzdělávací akce

1.2.1

Informační akce

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Llupi Vlasáková

221 812 360

Veronika.llupi-vlasakova@mze.cz

Podpora na investice do zemědělských podniků

4.1.1

Investice do zemědělských podniků

Nolfová/Čermáková

221 812 655/221 874 535

Antonia.nolfova@mze.cz
Marie.cermakova@mze.cz

4.2

Podpora investic, které se týkají zpracování / uvádění na trh a/nebo
vývoje zemědělských produktů

4.2.1

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Pospíšilová

221 812 126

Iva.pospisilova@mze.cz

4.3

Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací
nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví

4.3.1

Pozemkové úpravy

Nolfová

221 812 655

Antonia.nolfova@mze.cz

Lesnická infrastruktura
Zahájení činnosti mladých zemědělců

Konopásková
Konopásková

221 812 773
221 812 773

Kristyna.konopaskova@mze.cz
Kristyna.konopaskova@mze.cz

Marková

221 812 499

Natalie.markova@mze.cz

221 812 218

Simona.kvasnickova@mze.cz,

221 812 830

Petr.dusek@mze.cz

221 812 671

Barbora.friedrichova@mze.cz

Friedrichová/Dušek

221 812 830

Petr.dusek@mze.cz

Konopásková

221 812 773

Kristyna.konopaskova@mze.cz

221814644

denisa.nechanska@mze.cz

221 812 076

Ivana.pinterova@mze.cz

221 812 436

Monika.hortova@mze.cz

221 812 443

Marie.perglerova@mze.cz

221 812 443
221 812 207
221 812 443

Marie.perglerova@mze.cz
Petra.dvorakova@mze.cz
Marie.perglerova@mze.cz

221 812 207

Petra.dvorakova@mze.cz

221 812 218

Simona.kvasnickova@mze.cz

221 812 671
221 812 830

Barbora.Friedrichova@mze.cz
Petr.dusek@mze.cz

6.1

Podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce

4.3.2
6.1.1

6.4

Podpora na investice na založení a rozvoj nezemědělských činností

6.4.1

Investice do nezemědělských činností

6.4.2

Podpora agroturistiky

6.4.3

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

8.4

Podpora zalesňování / zakládání lesů včetně nákladů na založení a roční
8.1.1
prémie na ha na péči/ušlé příjmy
Podpora předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními
katastrofami a katastrofickými událostmi
Podpora obnovy poškozených lesů lesními požáry, přírodními
katastrofami a katastrofickými událostmi

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
8.5

8.6
10.1

Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních
ekosystémů

Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických
produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
Platby za Agroenvironmentálně-klimatické závazky

Agroenvironmentálně-klimatické opatření

Zalesňování a zakládání lesů

8.3.1

Zavádění preventivních opatření v lesích

8.4.1

Obnova lesních porostů po kalamitách

8.4.2

Odstraňování škod způsobených povodněmi

8.5.1

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

8.5.2

Neproduktivní investice v lesích

8.5.3

Přeměna porostů náhradních dřevin

8.6.1

Technika a technologie pro lesní hospodářství

8.6.2
10.1.1

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
Integrovaná produkce ovoce

10.1.2

Integrovaná produkce révy vinné

10.1.3

Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku

10.1.4

Ošetřování travních porostů

10.1.5

Zatravňování orné půdy

10.1.6

Biopásy

10.1.7

Ochrana čejky chocholaté

10.1.8

Zatravňování drah soustředěného odtoku

11.1

Platby na přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství

11.1.1

Přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství

11.2

Platby na zachování postupů ekologického zemědělství

11.2.1

Zachování postupů ekologického zemědělství

11.2.1.1

Travní prosty

11.2.1.2

Orná půda

11.2.1.3

Ovocné sady

11.2.1.4

Vinice

11.2.1.5

Chmelnice

Ekologické zemědělství

12.1

Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000

13.1

Kompenzační platby v horských oblastech
Kompenzační platby v oblastech, které čelí značným přírodním
omezením

13.2
13.3

Kompenzační platby v oblastech, které čelí specifickým omezením

14.1

Dobré životní podmínky zvířat

15.1
15.2

Platby za lesnicko- environmentální závazky
Podpora ochrany a podpory lesních genetických zdrojů

Kvasničková/Dušek

Nechanská/ Pinterová

Hortová/ Perglerová

Perglerová/P. Dvořáková

Perglerová/ P. Dvořáková

14.1.1
14.1.2

Zvýšení lehacího prostoru v chovu dojnic
Zlepšení stájového

14.1.3
14.1.4
14.1.5
15.1.1
15.1.2

prostředí v chovu dojnic
Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy
Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
Zvětšení plochy pro odstavená selata
Zachování porostního typu hospodářského souboru
Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

Dobré životní podmínky zvířat

Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Gestor

4.1

8.3

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Typ operace

1.2

1.1

8.1

Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě

Kód operace

Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností
Podpora na demonstrační činnosti a informační akce

Kvasničková

Friedrichová/ Dušek

]

16.1

Podpora zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP v oblasti
zemědělské produktivity a udržitelnosti

16.2

16.1.1

Podpora operačních skupin a projektů EIP

16.2.1

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií
v zemědělské prvovýrobě

16.2.2

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při
zpracování produktů a jejich uvádění na trh

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií

Spolupráce

16.3

(Ostatní) spolupráce mezi malými hospodářskými subjekty při
organizování společných pracovních procesů a sdílení zařízení a zdrojů a 16.3.1
pro rozvoj služeb cestovního ruchu

Sdílení zařízení a zdrojů

16.4

Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky
dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských
16.4.1
řetězců a místních trhů a propagačních činností v místním kontextu,
které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů

16.6

Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi subjekty v
dodavatelském řetězci v rámci udržitelného zajišťování biomasy pro
použití v procesech výroby potravin a energie a průmyslových
procesech.

16.6.1

Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování
biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

19.2

Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie

19.2.1

Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně
vedeného místního rozvoje

Podpora místního rozvoje LEADER (CLLD – komunitně vedený místní
rozvoj)
19.3

Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny

19.3.1

Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny

Llupi Vlasáková

221 812 360

Veronika.llupi-vlasakova@mze.cz

Králová

221 814 569

Veraemilie.kralova@mze.cz

221 812 599

Alexandra.brzezna@mze.cz

221 812 283

Lucie.chlupacova@mze.cz

221 813 002

Tereza.kadlecova@mze.cz

221 813 002

Tereza.kadlecova@mze.cz

Brzezná

Chlupáčová, Kadlecová
Kadlecová

]

