Podporována je také nová výstavba bioplynové stanice (BPS) zpracovávající
statková hnojiva (kejda a hnůj prasat).
Žadatelé: Zemědělský podnikatel

4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020
Dovolujeme si Vás upozornit na avízovaný příjem žádostí do Programu rozvoje
venkova – jednotlivé oblasti podpory najdete níže. Žádosti o dotaci je možné
podávat od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017

13:00 hodin.
1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce
Určeno pro vzdělávací subjekty akreditované MZe.
4.3.2 Lesnická infrastruktura
Podpora výstavby a rekonstrukcí lesních cest vedoucí ke zlepšení kvality či
zvýšení hustoty lesních cest.
Žadatelé: Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů.
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
Podpora je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu, která povede ke
stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských
podnicích.
Žadatelé: Za mladého začínajícího zemědělce se považuje mikro nebo malý
podnik, ve kterém mladý začínající zemědělec začíná působit jako vedoucí
podniku
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
Cílem operace jsou investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových
pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a
to podporou vybraných ekonomických činností.
Žadatelé: Zemědělský podnikatel
6.4.2 Podpora agroturistiky
Podporována bude stavební obnova (přestavba, modernizace, statické
zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně
stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a
příslušné zázemí).
Žadatelé: Zemědělský podnikatel
6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
Podporována je nová výstavba nebo modernizace zařízení na výrobu tvarovaných
biopaliv (dřevní nebo směsné pelety1 , nedřevní pelety2 , dřevní brikety3 ).

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
Odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich
povodích, např. odstranění povodňových nánosů, usměrnění koryta vodního toku,
oprava poškozených vodních děl, odstraňování škod způsobených povodněmi na
objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a
souvisejících objektech. Operace je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí lesa
(PUPFL).
Žadatelé: Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL a nebo vodního toku,
který se nachází v rámci PUPFL.
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
Podpora výstavby a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, naučné stezky,
značení, výstavba herních a fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť apod.
Operace je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) na území celé
ČR mimo zvláště chráněná území, oblasti Natura 2000 a Prahu.
Žadatelé: Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL.
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
V rámci této operace je podporováno snížení zakmenění za účelem podsadby nebo
odstranění původního porostu za účelem obnovy, příprava ploch před zalesněním,
umělá obnova sadbou, hnojení lesních dřevin při výsadbě a ochrana založeného
porostu. Operace je zacílena na lesní pozemky s porosty náhradních dřevin v
imisních oblastech.
Žadatelé: Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL.
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
Operace se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a
souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k
efektivnímu zpracování dřeva.
Žadatelé: Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím
odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku.
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v
zemědělské výrobě
Operace je zaměřena na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě. Jedná se o
projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo
technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie,
produkty nebo procesy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně
zdokonalené).
Žadatelé: Zemědělský podnikatel nebo sdružení zemědělského podnikatele a
výzkumné instituce.
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů
Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji
krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. Podporován bude vznik a
koordinace spolupracujících subjektů, tj. spolupráce na tvorbě studií a
podnikatelského plánu. Podpora je také určena pro společné investice na realizaci
projektu a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu.

Žadatelé: Uskupení minimálně dvou subjektů (např. zemědělec – NNO, potravinář
– obec).

