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Program rozvoje venkova ČR 2014–2020 se blíží k závěru svého trvání. 
Do konce června 2022 bylo podpořeno přes 20 000 projektových žádostí 
a každoročně je vyplácena některá z plošných neprojektových podpor 
více než 25 000 žadatelů. V rámci celého rozpočtu bylo proplaceno přes  
95 mld. Kč. V této publikaci Vám můžeme představit pouze zlomek všech 
úspěšných aktivit, které pomohly zlepšit a podpořit rozvoj českého venkova. 
Protože se Česká republika může pyšnit přírodním bohatstvím, vybrali 
jsme i projekty, které pomáhají chránit krajinu a biodiverzitu naší přírody.

Navštivte prostřednictvím našich fotografií český venkov a podívejte se, co 
se nám podařilo s pomocí Programu rozvoje venkova 2014–2020 vytvořit.

Řídicí orgán Programu rozvoje venkova 

Praha, červenec 2022

the rural development programme Czech republic 2014-2020 is approaching 
the end of its duration. By the end of June 2022, over 20,000 project applications 
have been supported and more than 25,000 applicants are paid some form 
of the flat-rate non-project support each year. Over CZK 95 billion has been 
reimbursed within the entire budget. in this publication, however, we can 
present you only with a fraction of all the successful activities that have 
helped to improve and support the development of the Czech countryside. 
as the Czech republic boasts a wealth of natural resources, we have also 
selected projects that help to protect the countryside and biodiversity. 

visit the Czech countryside through our photos and see what we have managed 
to create with the help of the rural development programme 2014-2020. 

the managing authority of the rural development programme 

prague, July 2022

Úvodní slovo | Foreword
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sazba dotace | amount oF suBsidy

670 EUR/ha 
staNDaRDNí oRNé PůDy (DotoVáNa jE Plocha bioPásU)
oF the araBle land

Krmné biopásy jsou určeny pro podporu 
zejména drobného ptactva a dalších 

živočišných druhů v zemědělské krajině 
k zajištění potravních příležitostí, úkrytu 

a možností hnízdění. Předmětem dotace je 
založení biopásu na základě stanovených 

parametrů a s použitím specifické směsi osiv. 
Na plochu biopásu není umožněna aplikace 

hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

Bio-belts are intended especially for small birds 
and other animal species linked to agriculture 

landscape to ensure food opportunities, shelter 
and places for nesting. the subject of the 

payment is the seeding of bio-belts on the basis 
of specified parameters and with the use of 

a specific composition of the mixtures for sowing. 
the application of plant protection products and 

fertilizers is not allowed on the bio-belts.

NázEV i proJeCt name

agroenvironmentálně-klimatická  
opatření, biopásy
agri-environment-climate measures, bio-belts

PŘíjEmcE | BeneFiCiary

astur straškov, a.s.
astur straškov, j.s.c.
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sazba dotace | amount oF suBsidy

83 EUR/ha 
tRValého tRaVNího PoRostU
oF the permanent grassland

PŘíjEmcE | BeneFiCiary

horský statek abertamy

cílem je podpora ekologického způsobu 
hospodaření, který je oproti konvenčnímu 
způsobu hospodaření šetrnější k přírodě. 

Předmětem dotace je trvalý travní porost, který 
se udržuje sečí, nebo pastvou v požadovaných 

termínech. V průběhu období pasení musí 
příjemce splňovat podmínku intenzity 0,3 VDj 

ekologického chovu hospodářských zvířat.  

the aim is to promote organic farming, which is 
more environmentally friendly than conventional 

farming. the subject of the payment is permanent 
grassland, which is maintained by mowing or 
grazing at the required deadlines. during the 

grazing period, the farmer must comply with the 
density condition  of 0,3 organic livestock unit.  

NázEV i proJeCt name

opatření Ekologické zemědělství,  
trvalý travní porost
intervention organic farming,  
permanent grassland
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sazba dotace | amount oF suBsidy

404 EUR/ha 
oVocNého saDU
oF the orChard

PŘíjEmcE | BeneFiCiary

sady Klášterec nad ohří, s.r.o.
Sady Klášterec nad Ohří, l.l.c.

NázEV i proJeCt name

agroenvironmentálně-klimatická opatření, 
integrovaná produkce ovoce
agri-environment-climate measures,  
integrated production of fruit

cílem je podpora hospodaření, 
které je šetrné ke složkám 

životního prostředí a poskytuje 
produkci kvalitního ovoce 
zabezpečujícího nejvyšší 

požadavky na bezpečnost 
potravin. Předmětem dotace 

je plocha zemědělské půdy 
se zemědělskou kulturou 

ovocný sad, kdy jsou na 
podporovaných plochách 

pěstovány vyjmenované 
druhy ovocných stromů 

a keřů, přičemž je omezena 
aplikace určitých přípravků na 

ochranu rostlin.  

the aim is to promote 
farming that is 
environmentally 
friendly and produces 
quality fruit that 
meets the highest food 
safety requirements. 
the subject of the 
payment is an area of 
agricultural land with 
an orchard, where the 
areas supported are 
planted with specified 
species of fruit trees 
and shrubs, and with 
the restriction of 
some plant protection 
products. 
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sazba dotace | amount oF suBsidy

667 EUR/ha 
staNDaRDNí oRNé PůDy
oF the araBle land

PŘíjEmcE | BeneFiCiary

Rodinná farma Placandů

NázEV i proJeCt name

agroenvironmentálně-klimatická opatření,  
ochrana čejky chocholaté
agri-environment-climate measures,  
protection of lapwing (Vanellus vanellus)

cílem podpory je omezení hospodaření na 
vymezených hnízdních lokalitách čejky 

chocholaté, kde je zaznamenán prokazatelný 
výskyt tohoto druhu. Při ochraně biotopu 

čejky bude zajištěna ochrana i dalším druhům, 
s nimiž se vyskytuje na stejné lokalitě. Na 

plochách je použita specifická směs plodin 
– krmná a pro opylovače. Na  vymezených 

lokalitách je omezena mechanická kultivace.  

the aim of the support is to restrict  
the management of the defined nesting site 

of the lapwing, where a proven occurrence of 
this species is monitored. the protection of the 

habitat will also provide protection for other 
bird species with which it shares the same 

habitat. A specific seed mix is used in the plots 
– food supply mixture and nectarous mixture. 

mechanical cultivation is limited  
in defined localities. 
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sazba dotace | amount oF suBsidy

173 EUR/ha 
tRValého tRaVNího PoRostU
oF the permanent grassland

PŘíjEmcE | BeneFiCiary

zemědělské obchodní 
družstvo borovany

NázEV i proJeCt name

agroenvironmentálně-klimatická opatření,  
ošetřování travních porostů  
– ochrana modrásků
agri-environment-climate measures,  
management on grassland – protection of dusky large blue

ošetřování travních porostů patří  
mezi nejrozšířenější podporu v rámci  
agro-environmentálně klimatických 

opatření v České republice. cílem je 
zachování a zvýšení druhové pestrosti 

trvalých travních porostů. titul ochrana 
modrásků je cílen na zajištění populací 

modráska bahenního, který je přímo vázán 
na  živnou rostlinu – krvavec toten a  na  

přítomnost mravenců určitého rodu. Klíčovou 
podmínkou titulu je povinnost ponechání 

nepokosených ploch a posun termínů sečí.

submeasure maintenance of grassland‘ is one of  
the most widespread agri-environment-climate  
measures in the Czech republic. the aim is the 
conservation and the increase in the species 
diversity of permanent grassland. the title 
‚protection of dasky large blue‘ is aimed at 
securing populations of Phengaris nausithous, 
which are directly linked to the plant  
– Sanguisorba officinalis and to the presence of 
ants of a certain genus. a key condition of the title 
is the obligation to let certain part unmowed and 
a change of latest deadline for mowing.
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V rámci projektu 
bylo vybudováno 

a naistalováno 
18 infopointů (dřevěný 

srub opatřený solárním 
panelem, nabíjecí 

stanicí pro mobilní 
telefony a informačními 
tabulemi s informacemi 
o dané oblasti) v území 

spolupracujících místních 
akčních skupin (mas). 

K tomu byly upraveny také 
www stránky jednotlivých 

mas, které umožnily 
napojení na infopointy 

a mapový portál. 

as part of the project, 
18 info points (a wooden 
log cabin equipped with 
a solar panel, a charging 
station for mobile phones 
and information boards 
with information about 
the area) were built and 
installed in the territory 
of the cooperating local 
action groups (lags).  
the websites of individual 
lags, which enabled 
connections to info 
points, and the map 
portal were also modified 
for this purpose. 

REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

1 275 793 Kč
PŘíjEmcE | BeneFiCiary

místní akční skupina  
PoŠUmaVí, zapsaný spolek
local action group poŠumavÍ, r.a.

NázEV i proJeCt name

Venkov 21. století
Countryside of the 21st century
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PŘíjEmcE | BeneFiCiary

alt Prerau cz s.r.o.
Alt Prerau CZ, l.l.c.

REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

613 928 Kč

biodynamická ekofarma s certifikátem DEmEtER 
se specializuje na pěstování zeleniny, obilovin 

a kukuřice. Protože staré stroje již neodpovídaly 
požadavkům odběratelů na kvalitu třídění, finance 

z projektu poskytly farmě nové třídičky (malý 
pásový dopravník, velký pásový dopravník) a také 

secí stroj na mrkev, který zkvalitnil a zefektivnil 
zakládání porostu.

A biodynamic eco-farm with the DEMETER certificate 
specializes in the cultivation of vegetables, cereals 
and corn. since the old machines no longer met the 

customer‘s requirements for sorting quality,  
the project funding provided the farm with new 

sorting machines (small belt conveyor, large belt 
conveyor) as well as a carrot seeding machine, which 

improved the quality and efficiency of planting.

NázEV i proJeCt name

Vybavení farmy
the farm equipment
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REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

494 750 Kč
PŘíjEmcE | BeneFiCiary

biofarma Rašovice s.r.o.
Biofarma rašovice, l.l.c.

biofarma Rašovice nedisponovala vhodnou 
technikou k zajištění bezproblémového 

fungování živočišné výroby. její základní 
činnosti byly realizovány převážně 

prostřednictvím služeb. Projekt řeší v první 
řadě přepravu balíků, sečení diskovým žacím 

strojem a obracení píce. V rámci projektu 
byly také pořízeny boudy pro ustájení telat.

organic farm rašovice did not have suitable 
equipment to ensure the trouble-free 

operation of animal production. its basic 
activities were implemented mainly through 

services. the project primarily deals with the 
transport of bales, mowing with a disc mower 
and forage turning. the sheds for calves were 

also acquired  as part of the project.

NázEV i proJeCt name

Nákup běžných zemědělských strojů  
do živočišné výroby
purchase of machinery for livestock production
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REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

520 911 Kč
PŘíjEmcE | BeneFiCiary

cider sekt s.r.o.
Cider sekt, l.l.c.

cider sekt s.r.o. zpracovává vlastní vypěstované 
ovoce, ze kterého vyrábí stoprocentní fermentovaný 

nápoj – cider. Žadatel obhospodařuje více než 1 ha 
jabloňového sadu, který má však v nájmu. V rámci 
projektu byla vybudována provozovna, zajištěno 

uskladňování ovoce, zakoupen pozemek pro 
založení ovocných sadů a pořízen sadařský traktor. 
součástí projektu bylo i založení webových stránek 

k propagaci a prodeji cideru formou e-shopu.

Cider sekt, l.l.c. processes its own grown fruit, from 
which it produces a 100% fermented drink – cider. the 

applicant manages more than 1 ha of apple orchards, 
which he however rents. as part of the project, an 

establishment was built, fruit storage was ensured, 
land was purchased for the establishment of orchards, 
and an orchard tractor was purchased. the project also 

included the creation of a website for the promotion 
and sale of cider in the form of an e-shop.

NázEV i proJeCt name

cidrerie chelčice, založení a rozvoj
Cidrerie Chelčice, establishment 
and development
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PŘíjEmcE | BeneFiCiary

cukrářství illík, spol. s r.o.
Cukrářství Illík, l.l.c.

REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

433 300 Kč

Firma cukrářství illík, spol. s r.o. se specializuje na výrobu 
a rozvoz cukrářských výrobků. svou výrobu dělí na 

cukrovinky, dorty a jemné sladké pečivo, a pak na vánočky, 
buchty a koláče. Všechny výrobky firma denně expeduje 
odběratelům po celém moravskoslezském kraji. Projekt 
je zaměřen na nákup souboru technologií a modernizaci 

výrobních zařízení, čímž se zvýší produktivita práce, 
kvalita výrobků i konkurenceschopnost na trhu.  

Illík Confectionery Company specializes in the production 
and distribution of confectionery products. it divides its 

activities into making confectionery, cakes and delicate sweet 
pastries, and then into Christmas cakes, buns and pies. the 
company ships all products daily to customers throughout 
the moravian-silesian region. the project is focused on the 

purchase of a set of technologies and the modernization 
of production equipment, which will increase labour 

productivity, product quality and market competitiveness.

NázEV i proJeCt name

modernizace firmy  
cukrářství illík, spol. s r.o.
modernization of the company  
Cukrářství Illík, l.l.c.
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REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

300 000 Kč
PŘíjEmcE | BeneFiCiary

hustopečská mandlárna s.r.o.
Hustopečská mandlárna, l.l.c.

hustopečská mandlárna s.r.o. je rodinný podnik 
vyrábějící především produkty, v nichž se 

snoubí chuť a vůně mandlí a kvalitní alkohol. 
mandloňové sady v hustopečích jsou raritou 

na území celé České republiky i střední Evropy. 
Kromě mandlovníků má žadatel také meruňkové 

sady. z projektu byla pořízena technika na 
údržbu meruňkových sadů, konkrétně se jednalo 

o mulčovač a speciální úzkorozchodný traktor.

Hustopečská mandlárna, l.l.c. is a family business 
producing mainly products that combine the taste 
and smell of almonds and quality alcohol. almond 
orchards in Hustopeče are a rarity throughout the 

Czech republic and Central europe. in addition 
to almond trees, the applicant also has apricot 

orchards. The beneficiary purchased equipment for 
the maintenance of apricot orchards, specifically 

a mulcher and a special narrow-track tractor.

NázEV i proJeCt name

speciální stroje do ovocných sadů
special machines for orchards
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PŘíjEmcE | BeneFiCiary

jan landa
REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

7 717 294 Kč

Firma jana landy se pyšní kvalitními 
výrobky a tím pádem stabilním 

postavením na českém trhu. zabývá 
se zpracováním masa a uzenářských 

výrobků, pro které využívá moderních 
technologií. Projekt se zaměřuje na 
modernizaci prodejny, kde dochází 

k prodeji většiny výrobků.  z projektu 
je dále pořízena nová výrobní 

technologie, díky které bude možno 
nejen dosáhnout vyšší kapacity výroby, 

úrovně hygieny a bezpečnosti práce, 
ale i snížit provozní náklady a zlepšit 
sociální a technické zázemí výrobny.

Jan landa‘s company is proud 
of its quality products and 
thus its stable position on the 
Czech market. it deals with 
the processing of meat and 
sausage products, for which 
modern technologies are used. 
the project focuses on the 
modernization of the store, 
where most products are sold. 
a new production technology 
is also taken from the project, 
thanks to which it will be 
possible not only to achieve 
a higher production capacity, 
level of hygiene and safety 
at work, but also to reduce 
operating costs and improve  
social and technical background 
of the production plant.

NázEV i proJeCt name

technologická modernizace  
a výstavba nové provozovny  
a prodejny masných výrobků – jan landa
technological modernization and construction  
of a new establishment and shop for meat products – Jan landa
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PŘíjEmcE | BeneFiCiary

ing. jiří skalický
REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

986 850 Kč

jiří skalický obhospodařuje více než 8,5 ha 
lesa, ale nevlastnil žádnou techniku pro práci 

v lese. Projekt řešil nákup multifunkčního 
kolového nakladače s výkonem do 50kW 

s příslušenstvím. technika splnila požadavky 
ochrany životního prostředí a zároveň 

umožnila obdělávání vlastněných lesních 
pozemků i ve složitějších terénech.

Jiří Skalický manages more than 8.5 hectares 
of forest, but he did not own any equipment for 
working in the forest. the project dealt with the 

purchase of a multi-functional wheel loader 
with an output of up to 50 kw with accessories. 

the technique met the requirements of 
environmental protection and at the same time 

enabled the cultivation of owned forest land 
even in more complex terrains.

NázEV i proJeCt name

Nákup lesní techniky
purchase of forestry equipment
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REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

1 658 728 Kč
PŘíjEmcE | BeneFiCiary

josef Pulíček

Ekologická farma josefa Pulíčka zpracovává 
výhradně vlastní produkci kozího a ovčího 

mléka. Projekt je zaměřen na pořízení nového 
průtokového pasteru pro pasterizaci kozího 

i ovčího mléka a koupi nové plnící linky na 
kozí a ovčí mléko. tímto bude provoz výrobny 

moderně vybaven, výroba se urychlí a zefektivní. 
zároveň se uspoří energie, voda a další náklady.

Josef Pulíček‘s organic farm processes exclusively 
its own production of goat and sheep milk.  

the project is focused on the purchase of a new 
flow-through pasteurizer for the pasteurization 

of goat and sheep milk and the purchase of a new 
filling line for goat and sheep milk. With this, the 

operation of the factory will be equipped with 
modern equipment, production will be accelerated 

and more efficient. At the same time, energy, 
water and other costs are saved.

NázEV i proJeCt name

modernizace zpracovatelského provozu
modernization of the processing operation



i   33

PŘíjEmcE | BeneFiCiary

josef sklenář
REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

118 460Kč

biofarma sasov hospodaří 
na 492 ha zemědělské půdy. 

Předmětem inovačního projektu je 
zefektivnění systému připouštění 

a zlepšení reprodukčních 
ukazatelů v podmínkách 

ekologického chovu, při využití 
metody skupinového připouštění 

kojících prasnic. Výsledkem 
projektu je prakticky realizovaná 

technologická úprava systému 
rodinového chovu prasat včetně 

rekonstrukce stájí vedoucí ke 
zlepšení ukazatelů plodnosti 

prasnic a efektivity odchovu selat. 

organic farm sasov manages 
492 ha of agricultural land. 
the subject of the innovation 
project is the streamlining of 
the breeding system and the 
improvement of reproductive 
indicators in organic 
breeding conditions using the 
method of group breeding 
of lactating sows. the result 
of the project is a practically 
implemented technological 
adjustment of the family  
pig breeding system, 
including the reconstruction 
of stables leading to the 
improvement of sow fertility 
indicators and the efficiency 
of piglet rearing.

NázEV i proJeCt name

Rodinový způsob chovu prasat  
se zapouštěním kojících prasnic
a family method of pig breeding  
with suckling sows



i   35

PŘíjEmcE | BeneFiCiary

statek Kuthan s.r.o.
Statek Kuthan, l.l.c.

REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

1 978 000 Kč

Projekt se zaměřuje na sušení 
dýňových semen, které probíhalo na 
statku Kuthan v zastaralém zařízení, 

které bylo ekonomicky i ekologicky 
nevyhovující. byla vybudována 

nová montovaná hala v blízkosti 
bioplynové stanice, která umožnila 

jak instalaci nové sušící technologie, 
tak i následnou manipulaci, čištění, 

balení a skladování dýňového 
semene (semene tykve olejné). tato 
investice umožní zajistit co nejvyšší 

kvalitu výsledného produktu. 

the project focuses on 
the drying of pumpkin 
seeds, which was carried 
out on the Kuthan‘s farm 
in an outdated facility 
that was economically 
and ecologically 
unsatisfactory. new 
prefabricated hall was 
built near the biogas 
station, which enabled 
both the installation 
of the new drying 
technology and the 
subsequent handling, 
cleaning, packaging and 
storage of pumpkin seeds 
(oil gourd seeds) so that it 
is possible to ensure the 
highest possible quality 
of the resulting product. 

NázEV i proJeCt name

hala na sušení dýně
the pumpkin drying hall



i   37

PŘíjEmcE | BeneFiCiary

ing. Karel Veverka
REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

400 000 Kč

Karel Veverka se zabývá tradiční zemědělskou činností, 
kterou provozuje na vlastní i pronajaté zemědělské půdě. 

jeho zaměření na komoditu česnek si vyžaduje i některé 
speciální navazující technologie. Projekt je zaměřen na 

technologie pro posklizňovou úpravu zeleniny (česneku) 
před naskladněním a na pořízení speciálních strojů do 

rostlinné výroby (mulčovače). Dále byl modernizován objekt 
pro úpravu česneku a pořízeny nové skladovací technologie.

Karel Veverka deals with traditional agricultural activities, 
which he operates on his own and on leased agricultural 

land. his focus on the garlic commodity also requires some 
special downstream technologies. the project is focused 

on technologies for post-harvest processing of vegetables 
(garlic) before storage and on the acquisition of special 

 machines for plant production (mulchers). Furthermore,  
the garlic processing facility was modernized,  

and new storage technologies were purchased.

NázEV i proJeCt name

Veverka Karel – investice do rostlinné výroby
Veverka Karel – Investment in crop production



i   39

REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

428 227 Kč
PŘíjEmcE | BeneFiCiary

Kateřina Woláková

cílem projektu bylo podpořit vznik 
perníkárny ve Velvarech. Perníkárna 

přispěje k rozšíření nabídky služeb ve městě 
a zároveň podpoří tradiční řemeslo. Projekt 

zajistil kompletní rekonstrukci a vybavení 
prostor v centru města pro výrobu i přímý 

prodej perníku a perníkových výrobků.

the aim of the project was to support the 
establishment of a gingerbread bakery 
in velvary. the gingerbread bakery will 

contribute to expanding the range of services 
in the city and it supports traditional crafts 

as well. the project ensured  complete 
reconstruction and furnishing of premises in 
the city centre for the production and direct 

sale of gingerbread and gingerbread products.

NázEV i proJeCt name

zřízení velvarské perníkárny PerníKáča
establishment of the velvary gingerbread  
bakery PerníKáča



i   41

REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

2 225 189 Kč
PŘíjEmcE | BeneFiCiary

ing. leoš Novotný

zájmové území je situováno 
v lesním celku, který je součástí 

chKo bílé Karpaty. Projekt 
přispívá k preventivnímu 

opatření před povodňovými 
situacemi a podporuje snížení 

rozsahu škod způsobených 
extrémními jevy. V řešeném 

území jsou navrženy dvě 
drobné průtočné vodní plochy 

– retenční nádrže, které zadrží 
vodu v krajině a tím zlepší 

hydrologické poměry v krajině. 
Přispějí k větší biodiverzitě 

řešeného území a vylepší 
přírodní poměry.

the area of interest is in 
a forest unit, which is part of 
the pla white Carpathians. 
the project contributes to 
preventive measures against 
flood situations and supports 
the reduction of the extent of 
damage caused by extreme 
events. Two small flowing 
water areas are proposed 
there – retention reservoirs  
that will retain water in the 
landscape and thereby improve 
the hydrological conditions 
in the landscape. these 
reservoirs contribute to greater 
biodiversity of the area and 
improve natural conditions.

NázEV i proJeCt name

Niva potoka mandát – vodní plochy  
a mokřady, so4 – Vodní plocha  
a mokřad v l.t. Kněžské hory
Mandát stream floodplain – water areas and wetlands, 
SO4 – Water area and wetland in l.t. Kněžské Hory



i   43

REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

2 869 116 Kč
PŘíjEmcE | BeneFiCiary

lesy Žlutice, s.r.o.
Lesy Žlutice, l.l.c.

lesní porosty nad vodní 
nádrží byly dostupné 
pouze lanovkou, což 

značně komplikovalo 
zpracovávání těžeb. 

Projekt řeší vybudování 
nové přístupové cesty 

typu 2l s neživičným 
povrchem o délce 1415 m, 

která celoročně zpřístupní 
lesní celek nad vodní 

nádrží jak pro těžební, 
tak i pro pěstební práce 

a zejména pro odvoz dřevní 
hmoty vytěžené v oblasti 

zpřístupněného celku. 

the forest stands above 
the water reservoir were 
only accessible by cable 
car, which considerably 
complicated the processing 
of mining. the project deals 
with the construction of 
a new access road type 
2l with a non-bituminous 
surface of 1415 m in length, 
which will make the forest 
complex above the water 
reservoir accessible all 
year round for both mining 
and cultivation work and 
especially for the removal 
of wood material extracted 
in the accessible complex.

NázEV i proJeCt name

lc mlyňanská
LC Mlyňanská



i   45

PŘíjEmcE | BeneFiCiary

lukáš Drlík
REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

520 911 Kč

levandulový statek se zaměřuje na 
ekologické pěstování a následné zpracování 

levandule pro levandulovou kavárnu, 
farmářské trhy a další odběratele. V rámci 

projektu byl pořízen fóliovník, který 
slouží k předpěstování sazenic levandule. 

současně byl vybudována sušárna levandule 
a prostor pro její zpracování a uskladnění.

the lavender farm focuses on organic 
cultivation and subsequent processing 

of lavender for the lavender cafe, 
farmer‘s markets, and other customers. as 

part of the project, a plastic greenhouse was 
purchased, which is used for pre-growing 

lavender seedlings. at the same time, 
a lavender drying room and space for its 

processing and storage were built.

NázEV i proJeCt name

levandulový statek
the lavender farm



i   47

REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

5 246 400 Kč
PŘíjEmcE | BeneFiCiary

martin louda

martin louda je pěstitel 
ovoce, konkrétně jahod 

a malin. Pro zefektivnění 
produkce investoval do 

pořízení 2 fóliovníků, 
každý s 29 loděmi 

(včetně technologií) 
pro pěstování malin 
v kontejnerech a se 

závlahou do každého 
kontejneru. Předmětem 

projektu byla také 
rekonstrukce skladu 

a pořízení posklizňové 
třídící linky na maliny 

a jahody.

martin louda is 
a fruit grower, specifically 
strawberries and raspberries. 
to make production more 
efficient, he invested in 
the acquisition of 2 plastic 
greenhouses, each with 
29 sections (including 
technology) for growing 
raspberries in containers 
and with irrigation for each 
container. the subject 
of the project was also 
the reconstruction of 
the warehouse and the 
acquisition of a post-harvest 
sorting line for raspberries 
and strawberries.

NázEV i proJeCt name

investice do pěstitelských technologií iii.
investments in cultivation technologies iii.



i   49

PŘíjEmcE | BeneFiCiary

ing. Pavel moulis
REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

3 038 736 Kč

Farma moulisových kromě zemědělské výroby 
realizuje také diverzifikační aktivity, především 
agroturistiku. Na farmě byl provozován penzion 

s kapacitou 20 lůžek, který v rámci projektu majitelé 
doplnili o apartmánový dům. Doplňkovou aktivitou 

projektu byla inovace venkovní jízdárny tak, aby zde 
bylo možné pořádat jezdecké soutěže. 

The Moulis farm realizes diversification activities, 
primarily agritourism, in addition to agricultural 

production. a guesthouse with a capacity of 20 beds 
was operated on the farm, which the owners 

supplemented with an apartment house as part of the 
project. an additional activity of the project was the 

innovation of the outdoor riding hall, so that it would 
be possible to hold equestrian competitions.

NázEV i proJeCt name

agroturistika – nová provozovna
agrotourism – new establishment



i   51

REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

266 448 Kč
PŘíjEmcE | BeneFiCiary

Petr Kareš

Pan Petr Kareš sušil ovoce pouze 
sezónně od července do března. 

o jeho produkty byl výrazný 
zájem zákazníků, proto v rámci 

projektu vybudoval sušárnu včetně 
potřebné technologie pro přípravu 

a sušení ovoce.

Mr. Petr Kareš dried fruit only in 
the season from July to march. 

There was a significant customers’ 
interest in his products, so as part 

of the project he built a drying oven 
including the necessary technology 

for preparing and drying fruit.

NázEV i proJeCt name

zpracování zemědělské produkce  
– realizace provozu sušárny ovoce 
processing of agricultural production  
– implementation of the operation of a fruit drying plant



i   53

PŘíjEmcE | BeneFiCiary

státní pozemkový úřad  
– pracoviště znojmo
State Land Office – workplace Znojmo

REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

1 253 086 Kč

Projekt vychází z komplexní pozemkové úpravy, 
která prokázala potřebu řešení ochrany obce před 

účinky větrné eroze. byly vytvořeny podmínky 
pro odstraňování negativních dopadů intenzivní 

zemědělské velkovýroby na strukturu krajiny, 
zohledněna byla i krajinotvorná funkce prvků. Větrolam 

má celkovou délku 737 m a šířku 15 m. Vysazeno bylo 
celkem 805 kusů stromů a 3980 kusů keřů. 

The project is based on complex land improvement plan, 
which demonstrated the need for a solution that protects 

the village from the effects of wind erosion. Conditions 
were created for removing the negative effects of intensive 

large-scale agricultural production on the structure  
of the landscape, and the landscape-forming function  

of the features was also considered. the windbreak has 
a total length of 737 m and a width of 15 m. a total  

of 805 trees and 3980 bushes were planted.

NázEV i proJeCt name

Větrolam VN 3 – i. etapa v k.ú. Vrbovec
windbreak vn 3  
– 1st stage in cadastre unit vrbovec



i   55

REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

88 740 Kč
PŘíjEmcE | BeneFiCiary

svobodný statek na soutoku, o.p.s.
Svobodný statek na soutoku, b.a.

svobodný statek na 
soutoku o.p.s. hospodaří 

v režimu ekologického 
a biodynamického 

zemědělství. stávající 
prostory pro pěstování 

zeleniny ve fóliovníku 
byly nedostačující, proto 
v rámci projektu pořídili 

nový fóliovník, který rozšířil 
prostory pro pěstování 

zeleniny, zajistil vyšší 
kvalitu zeleniny a prodloužil 

pěstební sezónu. Dále bylo 
pořízeno chladící zařízení do 

skladu zeleniny. 

Svobodný statek na 
soutoku, b.a. farms in 
the regime of organic 
and biodynamic farming. 
The existing spaces for 
growing vegetables in the 
plastic greenhouse were 
insufficient, so a new plastic 
greenhouse  was purchased 
within the project, which 
expanded the space for 
growing vegetables, 
ensured a higher quality of 
vegetables and extended 
the growing season. in 
addition, cooling equipment 
was purchased for the 
vegetable warehouse.

NázEV i proJeCt name

investice do rozvoje farmy
investment in farm development



i   57

PŘíjEmcE | BeneFiCiary

Velkostatek tetín s.r.o.
Velkostatek Tetín, l.l.c.

REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

3 105 212 Kč

cílem projektu byla přestavba objektu 
bývalé kovárny na bourárnu skotu 
a pořízení pojízdné prodejny. Nově 

vybudovaná stavba slouží pro porážku 
skotu a místo pro základní zpracování 

hovězího masa. Pojízdná prodejna 
rozšířila možnosti žadatele při expedici 

masa ke koncovému zákazníkovi.

the aim of the project was the 
reconstruction of the former smithy into 

cattle cutting plant and the acquisition 
of a mobile shop. the newly built 

building serves as a cattle slaughter 
and a place for basic beef processing. 

The mobile store has expanded the 
applicant‘s options for shipping meat to 

the end customer.

NázEV i proJeCt name

zpracování masa ve velkostatku tetín
Meat processing in the Tetín farm



i   59

REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

3 236 725 Kč
PŘíjEmcE | BeneFiCiary

Vinařství ludwig s.r.o.
Vinařství Ludwig, l.l.c.

Vinařská firma Vinařství 
ludwig s.r.o. se kromě 

obchodu s vínem věnuje 
i pěstování vinné révy. Projekt 

řeší nákup technologické 
linky ke zpracování hroznů, 

investuje do zařízení na 
skladování a zároveň do 

technického propojení 
stávající haly s novou halou 

pomocí tzv. vínovodu. V rámci 
projektu byla dále vybudována 

prodejna ze dvora, sloužící 
k přímému prodeji vína.

wine company 
Vinařství Ludwig, l.l.c. 
in addition to the wine 
trade, is also engaged 
in the cultivation of 
vines. the project deals 
with the purchase of 
a technological line 
for the processing of 
grapes and invests in 
storage equipment. 
it also covers the 
technical connection of 
the existing hall with 
the new one using the 
so-called wine duct. 
a shop was also built 
within the project. it is 
used for the direct sale 
of wine.

NázEV i proJeCt name

technologie na zpracování vína
wine processing technology



i   61

PŘíjEmcE | BeneFiCiary

zemědělské družstvo jeseník 
REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

1 491 000 Kč

cílem projektu je modernizace technologie 
chovu a tím podpora pohody (welfare) 

ustájených zvířat, což bude mít pozitivní dopad 
na kvalitu mléka. mléko je dále využíváno pro 
produkci specifických regionálních mléčných 

výrobků. Realizace projektu vedla také ke 
stabilizaci místních pracovních sil a vedlejším 

efektem je podpora turistického ruchu v oblasti. 

the aim of the project is to modernize the 
breeding technology and thereby support the 

welfare of the farmed animals, which will have 
a positive impact on the quality of milk. the milk 
is further used to produce specific regional dairy 

products. the implementation of the project also 
led to  stabilization of the local workforce, and 

a side effect is the support of tourism in the area.

NázEV i proJeCt name

zdravotně benefitní regionálně  
– specifické kozí mléko
Health benefits regionally – specific goat milk



i   63

PŘíjEmcE | BeneFiCiary

zemědělské družstvo  
Rosice u chrasti 

REálNě PRoPlacENé DotacE | suBsidy paid

2 961 546 Kč

Příjemce se zabývá tradiční zemědělskou činností, 
kterou provozuje na zemědělské půdě o výměře 

2031 ha. V rámci projektu bylo pořízeno vybavení 
jatek a mlékárny, což přispělo k zvýšení efektivity 

práce a také soběstačnosti firmy, která tak 
efektivněji zpracovává produkty přímo na místě. 
Výrobky jsou pak prodávány ve vlastní prodejně.

The beneficiary is engaged in traditional agricultural 
activities, which are operated on agricultural land 

with an area of 2031 ha. as part of the project, 
slaughterhouse and dairy equipment was purchased, 

which contributed to increasing work efficiency and  
self-sufficiency of the company, which consequently 

processes products more efficiently on site.  
the products are then sold in their own store.

NázEV i proJeCt name

zemědělské družstvo Rosice  
– investice do zpracovatelských kapacit 
agricultural Cooperative rosice  
– investment in processing capacities
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