
Projektová opatření PRV 

 

 M01 Předávání znalostí 
a informační akce 

M04 Investice do 

 hmotného majetku 

M06 Rozvoj 
 zemědělských podniků a 

 podnikatelské činnosti 

 M08 Investice do rozvoje lesních 
 oblastí a zlepšování životaschopnosti 

 lesů 

 M16 Spolupráce M19 LEADER 

 
 

1.1.1 Vzdělávací akce 

85% dotace na 

neinvestiční výdaje 
sloužící k zabezpečení a 
provádění vzdělávacích 

akcí 
 

Příjemce: subjekt 

akreditovaný MZE 

Rozpočet: 9,5 mil. € 

  
 

4.1.1 Investice do 
 zemědělských podniků 

50 - 60 % dotace na 
zemědělské stavby a 
technologie, speciální 

stroje 
Příjemce: zemědělec 

    Rozpočet: 505 mil. €  

6.1.1 Zahájení činnosti 
 mladých zemědělců 

Dotace ve výši 45 tis. € 
na podnikatelský plán 

 

Příjemce: začínající 

zemědělec 
    Rozpočet: 54 mil. €  

 

8.3.1 Zavádění preventivních 
 opatření v lesích 

- retenční nádrže, hrazení 
bystřin, stabilizace strží 
Příjemce: vlastník, nájemce 
lesa 
Míra podpory: 100 % 
  Rozpočet: 3,6 mil. €  

 8.4.1 Obnova lesních porostů po 
 kalamitách 

- odkliz poškozených 
lesních porostů, jejich 
obnova a ochrana 
Příjemce: vlastník, nájemce 

lesa 
Míra podpory: 100 % 
  Rozpočet: 22,2 mil. €  

 

16.1.1 Podpora 
 operačních skupin a 

 projektů EIP 
 

85% dotace na provozní a 
přímé náklady projektu (v 

případě investic 50% 
dotace) 

 

Příjemce: oper. skup. EIP 

Rozpočet: 9,7 mil. € 

19.2.1 Podpora 
 provádění operací 

v rámci místní rozvojové 
strategie 

dle typu opatření až 
100% dotace na 

projekty v rámci SCLLD 

Příjemce: dle strategie 
MAS 

  Rozpočet: 173 mil €  

 
 

 1.2.1 Informační akce 

 

85% dotace na 
neinvestiční výdaje 

sloužící k zabezpečení a 
provádění informačních 

akcí 
 

Příjemce: subjekt 
akreditovaný MZE 
    Rozpočet: 3,3 mil. €  

 

 4.2.1 Zpracování a uvádění na 
 trh zemědělských produktů 

35 - 40 % dotace na 
investice do zpracování 
zem. produktů a jejich 

marketing (MSP) 
 

Příjemce: zemědělec, 
potravinář 

  Rozpočet: 178 mil. €  

6.4.1 Investice do 
 nezemědělských 

 činností 
 

25 – 45% dotace na 
výstavbu či nákup 

nemovitostí, pořízení strojů 
a technologií (MSVP) 

 

Příjemce: zemědělec jen 

venkov 

 

 8.4.2 Odstraňování škod 
 způsobených povodněmi 

- sanace nátrží a výmolů, odstr. 
povod. nánosů, oprava poškoz, 
vod. děl 
Příjemce: vlastník, nájemce lesa 
Míra podpory: 100% 

           Rozpočet:  1,4 mil. €           

 

8.5.1 Investice do ochrany 
 melioračních a zpev. dřevin 

 
- zajišť. mech ochrany vysazených 
porostů 
Příjemce: vlastník, nájemce, ne 
státní podnik 
Míra podpory: 100 % 

  Rozpočet: 4,6 mil. €  

 

 16.2.1 Podpora vývoje 
 nových produktů, postupů a 

 technologií v zem. 
 prvovýrobě 

50% na provozní náklady 
spolupráce a přímé náklady 

projektů 
 

Příjemce: uskupení 
subjektů (zemědělci, 
výzkumná instituce) 

   Rozpočet: 17,7 mil. €  

 

19.3.1 Příprava a 
 provádění činností 

 spolupráce místních 
 akčních skupin 
90% dotace na 

technickou podporu 
projektů, náklady na 

řízení a realizaci projektů 
 

Příjemce: MAS 

Rozpočet: 7 mil. € 

 
 
 
 

 4.3.1 Pozemkové úpravy 
100% dotace na geodetické 

projekty a realizaci plánů 
společných zařízení 

Příjemce: SPÚ 

Rozpočet: 130 mil. € 
 

 

 

 

 

6.4.2 Podpora agroturistiky 
25 – 45% dotace na 

stavební obnovu, doplň. 
výdaje a nákup nemovitosti 

(MSVP) 
Příjemce: zemědělec jen 

venkov 

 
8.5.2. Neproduktivní investice v 
lesích 

 projekty zajišť. rekreační 
funkce lesa 
Příjemce: vlastník, nájemce 

lesa 

Míra podpory: 100 % 
  Rozpočet: 6,3 mil. €  

 

 8.5.3 Přeměna porostů náhradních 
 dřevin 
- náhrada pův. porostu v imisních obl. 

(příprava, výsadba, ochr. vhod, dřevin) 
Příjemce: vlastník, nájemce lesa 
Míra podpory: 100 % 

  Rozpočet: 16,2 mil. €  

 

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

na trh 
50% dotace na provozní náklady spolupráci a přímé 

náklady projektů 
Příjemce: uskupení subjektů (potravináři, výzkumná 

instituce) 

 

 
 4.3.2 Lesnická infrastruktura 

 
90% dotace na investice – 

rekonstrukce, výstavba cest 
a objektů a techn. vybavení 

 

Příjemce: FO, PO, sdružení 
a spolky s právní 

subjektivitou hosp. v lesích 

     Rozpočet: 39 mil. €  

 

 
6.4.3 Investice na podporu 
energie z obnovitelných 

 zdrojů 
 

25 – 45% dotace na 
výstavbu či obnovu 

provozovny, výstavbu BPS, 
pořízení strojů a 

technologií a doplň. výdaje. 
 

Příjemce: zemědělec jen 
venkov 

    Rozpočet: 1,5 mil. €  

 

 
8.6.1 Technika a technologie 
pro lesní hospodářství 

 
50% dotace na stroje a 
technologie k lesnímu 
hospodářství 
Příjemce: vlastník, nájemce lesa 

Rozpočet: 30,3 mil. € 

 

 
 8.6.2 Technické vybavení 
 dřevozpracujících provozoven 

 
50% dotace na vybavení pil 
Příjemce: podnikatel (mikro, malý 

podnik) 

 Rozpočet: 6,2 mil. €  

 

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 

45 - 50% dotace na náklady 

spolupráce či náklady projektů 

Příjemce: uskupení mikro podnikatelů 

  Rozpočet: 10 mil. €  

 
 

 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 
 krátkých dodavatel. řetězců a místních trhů 

50% dotace na náklady spolupráce a projektů 
Příjemce: uskupení min. dvou subjektů (oblast zemědělství a 

potravinářství) 
Rozpočet: 0,4 mil. € 

  
  

 

  

 

Rozpočet: 25 mil. € 

Vysvětlivky: 
SPÚ – Státní pozemkový úřad 
MSP – malý, střední podnik 
MSVP – malý, střední, velký podnik 
Venkov - území mimo města nad 100 tis. obyvatel 
BPS -– bioplynová stanice 

 
Zelené podbarvení – podpory do lesního hospodářství 
Hnědé podbarvení – podpory do zemědělství 
Růžové podbarvení – podpory do potravinářství 
Modré podbarvení – podpory více subjektům bez rozlišení kategorie 

Rozpočet: 112,4 mil. € 

Rozpočet: 53 mil. € 


