
NUTS 4 – okres Chomutov

„Rekonstrukce střechy hospodářského stavení kozí farmy“

Cílem projektu byla oprava střechy hospodářského stavení,  
ve kterém se nacházely stáje pro zvířata a  místnost pro zpra-
cování mléka. Obnova střechy zlepšila tepelnou izolaci objek-
tu, čímž byly zajištěny kvalitnější podmínky pro chov stáda koz 
a zpracování produktů z kozího mléka. Realizovaný projekt měl 
druhotný vliv na rozvoj agroturistiky a podporu produkce BIO 
výrobků z kozího mléka v daném regionu.

Dotace z PRV 2007–2013: 300 391 Kč

Rok dokončení projektu: 2010

NUTS 4 – okres Karlovy Vary

„Ubytovací zařízení na Farmě Luby“

Cílem projektu byla rekonstrukce starého chátrajícího zeměděl-
ského objektu na agroturistický penzion s kapacitou 17 lůžek. 
V  rámci projektu byla vybudována i  hipostanice (prostor pro 
přenocování koní turistů), parkoviště a  půjčovna sportovních 
potřeb. Díky tomuto projektu se několikanásobně zvýšila ná-
vštěvnost farmy, která je současně atraktivní i pro hipoturisty.

Dotace z PRV 2007–2013: 4 999 109 Kč

Rok dokončení projektu: 2013

NUTS 4 – okres Louny

„Lesní putování s Hopíkem - naučná stezka Holedeč“

Žadatel prostřednictvím projektu zabezpečil vybudování ve-
řejně přístupné 2,5 km dlouhé lesní stezky. Edukativní prvky 
(spojené s regionálním maskotem skřítkem Hopíkem) přispívají 
k osvětě v environmentální oblasti, v lesní problematice a uka-
zují možnosti zdravého životního stylu.

Dotace z PRV 2014–2020: 692 155 Kč

Rok dokončení projektu: 2017

NUTS 4 – okres Louny

„Multifunkční přístřešek pro chov koní (sekce A+B – seník)“

Žadatel v  rámci projektu zabezpečil kompletní rekonstrukci 
střechy a obvodového zdiva na staré stodole. Díky tomu získal 
prostory vyhovující požadavkům na kvalitní celoroční usklad-
nění krmiva z vlastní produkce pro chované koně. Zároveň se 
mu podařilo snížit náklady na uskladňování krmiva v pronaja-
tých skladech.

Dotace z PRV 2014–2020: 394 000 Kč

Rok dokončení projektu: 2016

Projekty Programu 
rozvoje venkova 

ve „virtuální realitě“

Celostátní síť pro venkov a moderní technologie

V České republice si mohou účastníci v rámci propagačních akcí 
Celostátní sítě pro venkov (Síť) prohlédnout realizované inspi-
rativní projekty z  Programu rozvoje venkova prostřednictvím 
moderní technologie. Projekty jsou zachyceny prostřednictvím 
360° fotografií, které si následně zájemce prohlédne ve speciál-
ních brýlích.

Více informací k dalším činnostem Sítě:

Ministerstvo zemědělství

Řídicí orgán PRV
Těšnov 65/17

110 00 Praha 1 - Nové Město

www.eagri.cz/venkov

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1

www.szif.cz



NUTS 4 – okres Chomutov

„Sady Klášterec nad Ohří - celková modernizace 
v ovocnářské výrobě“

Díky realizaci projektu mohla společnost přistavět nové chladí-
cí sklady, pořídit boxpalety, třídící linku a pořídit nové opěrné 
konstrukce pro své sady. Společnost, která hospodaří na více 
než 100 ha půdy, zvýšila kvalitu své produkce, rozšířila nabízený 
sortiment ovoce a zvýšila produktivitu práce.

Dotace z PRV 2014–2020: 10 029 000 Kč

Rok dokončení projektu: 2017

NUTS 4 – okres Louny

„Modernizace provozovny - Václav Vincík“

Realizací projektu došlo k  modernizaci původní, nevyhovující 
technologie úpravy masných výrobků. Nová technologie (náře-
zový stroj, udírenská komora, masírovací zařízení) zvýšila renta-
bilitu provozovny a  postupně dochází k  posílení konkurence-
schopnosti žadatele na trhu.

Dotace z PRV 2014–2020: 999 500 Kč

Rok dokončení projektu: 2018

NUTS 4 – okres Ústí nad Labem

„Zpracování vlastní zemědělské bio produkce a její prodej“

Předmětem projektu bylo vybudování prostoru pro porážku zví-
řat, zpracovny masa a  zabezpečení vhodného místa pro prodej 
masa a masných výrobků z vlastního ekologického chovu. Reali-
zace projektu přispěla k zabezpečení možnosti finalizace vlastní 
produkce a prodeji přímým zákazníkům v prostoru farmy.

Dotace z PRV 2014–2020: 2 331 433 Kč

Rok dokončení projektu: 2017

NUTS 4 – okres Chomutov

„Sady Klášterec nad Ohří – Celková modernizace 
v ovocnářské výrobě etapa II.“

Výstupem projektu bylo pořízení linky na kontrolu kvality jab-
lek. Jde o  automatický systém kontroly kvality, který je řízený 
moderními počítači. Součástí projektu bylo pořízení linky pro 
balení produkce do spotřebitelských balení, které jsou určené 
pro trh.

Dotace z PRV 2014–2020: 5 324 236 Kč

Rok dokončení projektu: 2017

NUTS 4 – okres Louny

„Investice do hmotného majetku – Daniel Stříbrný“

Nově pořízená technologie zpracování masných výrobků  
ve výrobním provozu žadatele umožňuje naplňovat kvalitativ-
ní požadavky kladené na potravinářské výrobky v ČR. Moderní 
vybavení přispělo k rozšíření nabídky výsledné produkce a tím  
ke zvýšení konkurenceschopnosti tradiční rodinné firmy.

Dotace z PRV 2014–2020: 999 999 Kč

Rok dokončení projektu: 2018

NUTS 4 – okres Louny

„Revitalizace údržbářsko-opravárenského střediska Očihov“

Díky projektu došlo k  revitalizaci budovy údržbářsko-opravá-
renského střediska, což umožnilo diverzifikaci a rozšíření podni-
katelských aktivit žadatele. Projekt přispěl k řešení nedostateč-
né nabídky servisních a opravárenských služeb pro zemědělské 
stroje a techniku v daném území a ke snížení nezaměstnanosti 
v regionu.

Dotace z PRV 2007–2013: 5 562 214 Kč

Rok dokončení projektu: 2015

NUTS 4 – okres Karlovy Vary

„Rozšíření výroby o stáčecí linku na lahve“

Projekt realizovaný v  regionálním minipivovaru byl zaměřený 
na navýšení výrobních kapacit žadatele. Nově pořízená stáčecí 
linka na plnění piva do skleněných lahví umožnila vznik 1 no-
vého pracovního místa a přispěla ke zvýšení konkurenceschop-
nosti firmy.

Dotace PRV 2014–2020: 184 657 Kč

Rok dokončení projektu: 2018

NUTS 4 – okres Karlovy Vary

„Zpracovna zemědělské výroby“

Výstupem projektu je novostavba zpracovny zemědělské prvo-
výroby včetně pořízení technologií pro přidávání hodnoty ze-
mědělským a potravinářským produktům. Objekt v současnosti 
funguje jako sýrárna, moštárna, balírna medu, balírna a sušárna 
ovoce, hub a bylin, balírna vajec. Kapacita provozovny je nabí-
zená i ostatním ekozemědělcům z okolí pro finalizaci jejich pri-
mární produkce.

Dotace z PRV 2007–2013: 441 856 Kč

Rok dokončení projektu: 2015


