
CO BUDE MAS PODPOROVAT?
Programový rámec PRV (11,037 mil. Kč)
Fiche 1 - Investice do rostlinné a živočišné výroby (6,85 mil. Kč)
Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci

 ✔ výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce vč. technologií

 ✔ výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur vč. protikroupových systémů a sítí na ochranu proti 
ptactvu

 ✔ výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven vč. souvisejících technologií

 ✔ výstavba a rekonstrukce dalších staveb vč. souvisejících technologií, dočasná úložiště vyzvednutého sadebního 
materiálu (klimatizované haly, chladicí boxy apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, pěstírny hub a školky na 
ovocné, okrasné druhy včetně révy vinné, okrasných rostlin a sadby chmele, a lesní školky s produkcí na země-
dělské půdě

Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (skot, prasata, ovce, kozy, drů-
bež, králíci, koně)

 ✔ výstavba/rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení

 ✔ pořízení technologií pro živočišnou výrobu

 ✔ výstavba/rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby, vč. jejich úpravy a zpraco-
vání

 ✔ výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a steliva pro přímou spotřebu v podniku

Investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
Investice do peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku

Fiche 2 - Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na 
trh (526 tis. Kč)
Investice do výstavby a rekonstrukce budov vč. nezbytných manipulačních ploch

 ✔ pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků

 ✔ investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpra-
cování

 ✔ investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů

 ✔ investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh

 ✔ investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

Fiche 3 - Podpora spolupráce při sdílení zařízení a strojů (526 tis. Kč)
Společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či stroje k výkonu činnosti spolupracujících sub-
jektů

 ✔ modernizace nebo nová výstavba skladovacích a výrobních prostor nebo provedení stavebních prací potřeb-
ných k umožnění efektivního využití zdrojů

 ✔ v souvislosti s realizovanou investicí může být podpora poskytnuta též na vznik a koordinaci spolupracujících sub-
jektů, tzn. spolupráce na tvorbě studií, podnikatelského plánu

 ✔ v případě spolupráce v odvětví zemědělství se projekt týká zemědělské prvovýroby nebo zpracování zeměděl-
ských produktů nebo uvádění zemědělských produktů na trh

Fiche 4 - Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a slu-
žeb a uvádění produktů na trh – nezemědělské činnosti (2,63 mil. Kč)
Podpora investic do nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, 
posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech

 ✔ stavební obnova či nová výstavba provozovny 

 ✔ pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost 

 ✔ doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání) 

 ✔ nákup nemovitostí 



Fiche 5 - Projekt Spolupráce (503 tis. Kč)
Popis tématu spolupráce v souladu s SCLLD MAS

 ✔ měkké akce (propagační, informační, vzdělávací, volnočasové) – pořádání konferencí, festivalů, workshopů, ex-
kurzí, výstav, přenos příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.)

 ✔ hmotné a nehmotné investice vč. stavebních úprav na:

 ➤ investice týkající se zajištění odbytu místní produkce vč. zavedení značení místních výrobků a služeb

 ➤ investice související se vzdělávacími akcemi

 ➤ investice do informačních a turistických center

Programový rámec IROP (26,407 mil. Kč)
OP1 - Modernizace a výstavba infrastruktury školního a předškolního vzdě-
lávání a jejich vybavení

 ✔ podpora zařízení péče o děti do 3 let, MŠ a dětských skupin – stavby, stavební úpravy (vázáno na rozšíření kapa-
cit)

 ✔ podpora inkluze v MŠ, ZŠ – stavební úpravy budov, učeben, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a vy-
bavení, u MŠ úprava venkovního prostředí

 ✔ podpora infrastruktury pro ZŠ – stavební úpravy, vybavení pro rozvoj kompetencí v oblastech: komunikace v 
cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními tech-
nologiemi

 ✔ vnitřní konektivita škol a připojení k internetu

OP2 - Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
 ✔ podpora infrastruktury – stavební úpravy, vybavení pro rozvoj kompetencí v oblastech: komunikace v cizích jazy-

cích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi

 ✔ doplňkové úpravy venkovního prostranství

OP 3 - Výstavba a modernizace prostor pro celoživotní vzdělávání
 ✔ podpora infrastruktury – stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro potřeby 

dalšího vzdělávání a zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, technic-
kých a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi ve vazbě na sladění 
nabídky a poptávky regionálního trhu práce

 ✔ doplňkové úpravy venkovního prostranství

OP 4 - Modernizace a výstavba objektů sociální vybavenosti, jejich vyba-
vení – sociální služby a sociální začleňování

 ✔ výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení zajišťujících komunitní péči vč. pobytových zařízení

 ✔ nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních 
služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami

 ✔ rozvoj infrastruktury komunitních center – stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení

 ✔ rozvoj sociálního bydlení – pořízení bytů, základního vybavení bez nábytku

 ✔ doplňková zeleň v okolí budov, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů

OP 5 - Rekonstrukce, údržba a budování místních komunikací, chodníků, 
zastávek a parkovišť a zvyšování bezpečnosti dopravy

 ✔ přestupní terminály a záchytná parkoviště, parkovací místa pro kola

 ✔ výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů a dalších systémů pro veřejnou 
dopravu, zavádění nebo modernizace řídících, informačních, odbavovacích a platebních systémů pro veřejnou 
dopravu

 ✔ nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel

 ✔ bezpečnost na komunikacích – bezbariérový přístup k zastávkám, úpravy chodníků

 ✔ výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras vč. doprovodné infrastruktury 

 ✔ zeleň v okolí terminálů budov a na budovách, aleje a doplňující zeleň u cyklodopravy


