
Podopat ření I.1.1.1. Modernizace zem ědělských podnik ů 
 
Popis podopat ření 
Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba 
nových staveb), včetně nezbytných manipulačních ploch pro živočišnou a rostlinnou výrobu. Opatření 
je dále zaměřeno na využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu. Projekty jsou vybírány na 
základě preferenčních kritérií. 
 
Záměr a) stavby a technologie v živo čišné výrob ě 
Kód  Popis způsobilého výdaje 
001  podlahy objektu 
002  rošty 
003  stájová kanalizace 
004  izolace tepelné, vlhkostní a plynové 
005  konstrukce haly 
006  výplně otvorů 
007  rozvod vody ve stáji 
008  elektroinstalace a osvětlení ve stáji 
009  konstrukce střechy včetně stropů 
010  střešní krytina 
011  výstavba nebo rekonstrukce pevných výběhů v návaznosti na stáj 
012  budování pastevních areálů se všemi nezbytnými doprovodnými stavbami (oplocení, 

napajedla, krmiště, manipulační zařízení, včetně zpevněných ploch) 
013 zemní práce 
014  kafilerní boxy 
015  boudy pro telata 
016  technologie ustájení 
017  technologie napájení 
018  technologie krmení* 
019  technologie větrání a topení 
020  technologie vytápění (pouze zpracováním biomasy) 
021  technologie odklizu kejdy a chlévské mrvy* 
022  technologie v čekárně před dojením 
023  technologie dojení (včetně mobilních dojíren) 
024  měření nádoje, identifikace a pohybová aktivita 
025  chlazení mléka 
026  dojící robot 
027  fixační boxy a klece 
028  silážní a senážní žlaby 
029  stavby na skladování sena, slámy 
030  výstavba jímek 
031  rekonstrukce jímek 
032  kontrolní systém jímek 
033  výdejní místo jímek 
034  technologie čerpání 
035  technologie míchání a vypouštění kejdy 
036  technologie separace nebo předčištění kejdy 
037 sběrné a přečerpávací jímky 
038 výstavba nebo rekonstrukce pevných hnojišť 
039  haly - technologické vybavení pro odchov drůbeže 
040 haly - technologické vybavení pro chov nosnic a rozmnožovací chovy drůbeže 
041  haly - technologické vybavení rozmnožovací chovy drůbeže 
042  haly - technologické vybavení rozmnožovací chovy krůt 
043  haly - technologické vybavení pro chov ostatních druhů drůbeže 
044  haly - technologické vybavení pro výkrm krůt 
045  haly - technologické vybavení pro výkrm drůbeže 
046  haly - technologické vybavení na třídění, značení, chlazení a skladování vajec 
047  stavební náklady předlíhní a dolíhní 
048  technologie předlíhní a dolíhní 
049  ostatní technologie předlíhní a dolíhní 



050  nezbytné zázemí stavby (manipulační plochy, související technické a sociální zázemí) 
051  bourání 
052  projektová dokumentace 
053  technická dokumentace 
054  nákup nemovitosti 
* nejedná se o mobilní techniku (např. univerzální manipulátory, krmné vozy) 
 
Záměr b) stavby a technologie v rostlinné výrob ě 
Kód  Popis zp ůsobilého výdaje 
055  výstavba/ rekonstrukce vlastních prostor pro skladování ovoce, zeleniny 
056  výstavba/ rekonstrukce vlastních prostor pro skladování školkařských výpěstků 
057  výstavba/ rekonstrukce vlastních prostor pro skladování chmele 
004  izolace tepelné, vlhkostní a plynové 
058 zařízení strojovny související s technologií skladování (související vybavení HW a SW) 
059  technologie přípravy na skladování – technologie třídění, mytí, krájení, krouhání, chlazení 
060  technologie skladování – technologická zařízení pro úpravu řízené atmosféry, teploty, vzdušné 

vlhkosti a proudění vzduchu 
061  technologie přípravy na expedici – technologie třídění, balení a chlazení (příprava na expedici 

zboží ze skladu) 
062  zařízení na testování, diagnostiku, měření a regulaci 
063  technologie zpracování odpadů 
064  česací technologie na chmel (stacionární) 
065  sušící technologie na chmel 
066  hranolové lisy na chmel 
067  sila/haly pro obiloviny a olejniny – stavební část 
068  sila/haly - základová deska 
069 technologie čištění pro obiloviny a olejniny* 
070  dopravní cesty pro technologii čištění 
071 technologie sušení pro obiloviny a olejniny* 
072  dopravní cesty pro technologii sušení 
073  manipulační (expediční) zásobníky 
074  dopravní cesty, příjmový koš 
075  systém a vybavení pro zjišťování a hodnocení kvalitativních parametrů obilovin a olejnin 
076  výstavba a rekonstrukce skleníků – včetně nezbytných technologií 
077  výstavba a rekonstrukce folníků – včetně nezbytných technologií 
078  výstavba a rekonstrukce dalších speciálních pěstebních ploch (pařeniště a školky) 
079  výstavba a rekonstrukce kontejneroven 
080 výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur 
081  výstavba a rekonstrukce hlavních závlahových zařízení (podzemní trubní řády, závlahové 

kanály, čerpací stanice, odběrné objekty, akumulační závlahové nádrže, včetně šachtic a 
souvisejících technologií)* 

082  sklad a doprava paliva do kotle 
083  kotel na spalování biomasy (s příslušenstvím) 
084  rozvody tepla 
085  sušárna biomasy 
086  drtící, mlecí a míchací zařízení 
087  výstavba - rekonstrukce staveb pro kotelny a výtopny 
088  peletovací/ briketovací linka (včetně balení) 
089  výstavba - rekonstrukce staveb pro peletovací a briketovací linky 
050  nezbytné zázemí stavby (manipulační plochy, související technické a sociální zázemí) 
051  bourání 
052  projektová dokumentace 
053  technická dokumentace 
054  nákup nemovitosti 
054  nákup nemovitosti 
 
* nejedná se o mobilní zemědělské stroje (např. traktory a přípojná vozidla), s výjimkou mobilních 
čističek a sušáren pro obiloviny a olejniny 
 
 



Podopat ření I.1.1.2. Spolupráce p ři vývoji nových produkt ů, postup ů a technologií 
(resp. inovací) v zem ědělství 
 
Popis podopat ření 
Podopatření je zaměřeno na podporu rozvoje inovací v rámci zemědělské výroby spoluprací se 
subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji. 
 
Způsobilé výdaje (kód, název) 
 
Kód  Popis zp ůsobilého výdaje 
235 podlahy objektu 
090  rošty 
091  stájová kanalizace 
092  izolace tepelné, vlhkostní 
093  konstrukce haly 
094  výplně otvorů 
095  rozvod vody ve stáji 
096  elektroinstalace a osvětlení ve stáji 
097  konstrukce střechy včetně stropů 
098  střešní krytina 
099  výstavba nebo rekonstrukce pevných výběhů v návaznosti na stáj 
100 budování pastevních areálů se všemi nezbytnými doprovodnými stavbami (oplocení, 

napajedla, krmiště, manipulační zařízení, včetně zpevněných ploch) 
101  zemní práce 
102  kafilerní boxy 
103  boudy pro telata 
104  technologie ustájení 
105  technologie napájení 
106  technologie krmení* 
107  technologie větrání a topení 
108  technologie vytápění (pouze zpracováním biomasy) 
109  technologie odklizu kejdy a chlévské mrvy* 
110  technologie v čekárně před dojením 
111  technologie dojení (včetně mobilních dojíren) 
112  měření nádoje, identifikace a pohybová aktivita 
113  chlazení mléka 
114  dojící robot 
115  fixační boxy a klece 
116  silážní a senážní žlaby 
117  stavby na skladování sena, slámy 
118  výstavba jímek 
119  rekonstrukce jímek 
120  kontrolní systém jímek 
121  výdejní místo jímek 
122  technologie čerpání 
123  technologie míchání a vypouštění kejdy 
124  technologie separace nebo předčištění kejdy 
125  sběrné a přečerpávací jímky 
126  výstavba nebo rekonstrukce pevných hnojišť 
127  haly - technologické vybavení pro odchov drůbeže 
128  haly - technologické vybavení pro chov nosnic a rozmnožovací chovy drůbeže 
129  haly - technologické vybavení rozmnožovací chovy drůbeže 
130  haly - technologické vybavení rozmnožovací chovy krůt 
131  haly - technologické vybavení pro chov ostatních druhů drůbeže 
132  haly - technologické vybavení pro výkrm krůt 
133  haly - technologické vybavení pro výkrm drůbeže 
134  haly - technologické vybavení na třídění, značení, chlazení a skladování vajec 
135  stavební náklady předlíhní a dolíhní 
136  technologie předlíhní a dolíhní 
137  ostatní technologie předlíhní a dolíhní 



138  výstavba/ rekonstrukce vlastních prostor pro skladování ovoce, zeleniny 
139 výstavba/ rekonstrukce vlastních prostor pro skladování školkařských výpěstků 
140  výstavba/ rekonstrukce vlastních prostor pro skladování chmele 
141  rekonstrukce skladovacích kapacit – izolace tepelné, vlhkostní a plynové 
142  zařízení strojovny související s technologií skladování (související vybavení HW a SW) 
143  technologie přípravy na skladování – technologie třídění, mytí, krájení, krouhání, chlazení 
144 technologie skladování – technologická zařízení pro úpravu řízené atmosféry, teploty, vzdušné 

vlhkosti a proudění vzduchu 
145  technologie přípravy na expedici – technologie třídění, balení a chlazení (příprava na expedici 

zboží ze skladu) 
146  zařízení na testování, diagnostiku, měření a regulaci 
147  technologie zpracování odpadů 
148  česací technologie na chmel (stacionární) 
149  sušící technologie na chmel 
150  hranolové lisy na chmel 
151  sila/haly pro obiloviny a olejniny – stavební část 
152  sila/haly - základová deska 
153  technologie čištění pro obiloviny a olejniny* 
154  dopravní cesty pro technologii čištění 
155  technologie sušení pro obiloviny a olejniny* 
156  dopravní cesty pro technologii sušení 
157 manipulační (expediční) zásobníky 
158  dopravní cesty, příjmový koš 
159  systém a vybavení pro zjišťování a hodnocení kvalitativních parametrů obilovin a olejnin 
160  výstavba a rekonstrukce skleníků – včetně nezbytných technologií 
161  výstavba a rekonstrukce folníků – včetně nezbytných technologií 
162  výstavba a rekonstrukce dalších speciálních pěstebních ploch (pařeniště a školky) 
163  výstavba a rekonstrukce kontejneroven 
164  výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur 
165 výstavba a rekonstrukce hlavních závlahových zařízení (podzemní trubní řády, závlahové 

kanály, čerpací stanice, odběrné objekty, akumulační závlahové nádrže, včetně šachtic a 
souvisejících technologií)* 

166  sklad a doprava paliva do kotle 
167  kotel na spalování biomasy (s příslušenstvím) 
168  rozvody tepla 
169  sušárna biomasy 
170  drtící, mlecí a míchací zařízení 
171  výstavba - rekonstrukce staveb pro kotelny a výtopny 
172  peletovací/ briketovací linka (včetně balení) 
173  výstavba - rekonstrukce staveb pro peletovací a briketovací linky 
174  nezbytné zázemí stavby (manipulační plochy, související technické a sociální zázemí) 
175  náklady na spolupráci (navrhování, zkoušky) 
176  bourání 
177  projektová dokumentace 
178  technická dokumentace 
179  nákup nemovitosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podopat ření I.1.2.1. Lesnická technika 
 
Popis podopat ření 
Podopatření je zaměřeno na pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, 
meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů, a 
stroje a zařízení na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví 
ekologickými technologiemi. 
 
Způsobilé výdaje (kód, název) 
 
Kód  Popis zp ůsobilého výdaje 
180 stroje a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin a
 retenčních nádrží 
181 stroje a zařízení pro zalesňování, přípravu půdy, odstraňování klestu, ochranu kultur, těžbu, přibližování, 

odvoz, manipulaci, výrobu materiálu pro obnovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví, případně 
dalších produktů lesního hospodářství 

182  projektová dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podopat ření I.1.2.2. Technické vybavení provozoven 
 
Popis podopat ření 
Podopatření je zaměřeno na pořízení a modernizace technologií (včetně nehmotných investic), které umožní 
zpracování a využití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely, vybudování, modernizace malokapacitních 
venkovských provozů, které budou produkovat výrobky s větším podílem přidané hodnoty (včetně nehmotných 
investic). 
 
Způsobilé výdaje (kód, název) 
 
Kód  Popis zp ůsobilého výdaje 
183  výstavba provozu pro zpracování lesnických produktů 
184  rekonstrukce/modernizace provozu pro zpracování lesnických produktů 
185  technologie pro zpracování lesnických produktů, včetně nehmotných investic 
186  technologie na zpracování a využití biomasy pro energetické a jiné účely, včetně nehmotných investic 
187  stroje a zařízení pro vnitropodnikovou dopravu materiálu 
188  projektová dokumentace 
189  technická dokumentace 
190  nákup stavby/budovy 
191  nákup pozemku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podopat ření I.1.2.3. Lesnická infrastruktura 
 
Popis podopat ření 
Podopatření je zaměřeno na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a celkové opravy lesních cest, včetně 
souvisejících objektů, zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů a ostatních 
infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství. 
 
 
Způsobilé výdaje (kód, název) 
 
Kód  Popis zp ůsobilého výdaje 
192  výstavba lesních cest včetně souvisejících objektů 
193  opravy lesních cest včetně souvisejících objektů 
194  výstavba objektů lesotechnických meliorací v lesích 
195  opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích 
196  výstavba retenčních vodních nádrží 
197  opravy retenčních vodních nádrží 
198  výstavba ostatních zařízení upravujících vodní režim v lesích včetně souvisejících objektů 
199  opravy ostatních zařízení upravujících vodní režim v lesích včetně souvisejících objektů 
200  opatření zaměřená na ochranu půdy 
201  výstavba infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství 
202  opravy infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství 
203  projektová dokumentace 
204  technická dokumentace 
205  nákup pozemku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podopat ření I.1.3.1. Přidávání hodnoty zem ědělským a potraviná řským produkt ům 
 
Popis podopat ření 
Dotace je zaměřena na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské 
produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podporu vývoje aplikace 
nových produktů, postupů a technologií. 
 
Způsobilé výdaje (kód, název) 
 
Kód  Popis zp ůsobilého výdaje 
206 technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů, 

včetně nezbytných manipulačních ploch na pozemku žadatele, popř. na pronajatém pozemku, 
207 Investice do zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků ve vztahu ke 

zvyšování kvality včetně technologií souvisejících s dohledatelností výrobků a včasného upozornění na 
nebezpečné potraviny 

208 investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů (včetně 
provozních laboratoří a výdajů na související hardware a software) 

209 investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a 
technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě 

210  investice spojené s marketingem, výdaje na vytvoření elektronického obchodu 
211 investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících při zpracování zemědělských a 

potravinářských roduktů ( s výjimkou odpadních vod) 
212 modernizace zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků, včetně 

expedičních skladů zpracovatele 
213 výdaje na projektovou dokumentaci - zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský záměr, 

studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení 
214 technická dokumentace - dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky ve vztahu k životnímu 

prostředí, položkový rozpočet 
215  výstavba, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatelského provozu 
216  nákup nemovitosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podopat ření I.1.3.2. Spolupráce p ři vývoji nových produkt ů, postup ů a technologií (resp. 
inovací) v potraviná řství 
 
Popis podopat ření 
Dotace je zaměřena na rozvoj inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby spoluprací se subjekty 
podílejícími se na výzkumu a vývoji (včetně středních odborných škol). Inovace je pro účely tohoto podopatření 
obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů a vytvoření nových metod výroby. 
Pod inovací se rozumí vytvoření a zavedení nové technologie, nového výrobního postupu či výrobku, také o 
zlepšení stávající technologie výroby nebo produktu, které vede ke zvýšení efektivity výroby (nikoliv jen z hlediska 
produkovaného množství), zvýšení konkurenceschopnosti, ke snížení rizika porušení bezpečnosti a jakosti 
produktu. 
 
 
Způsobilé výdaje (kód, název) 
 
Kód  Popis zp ůsobilého výdaje 
217 Spolupráce na vývoji nových technologií zpracování zemědělských produktů a přidávání hodnoty 

zemědělským a potravinářským produktům 
218  Spolupráce na vývoji nových produktů, včetně jejich finální úpravy a designu 
219  Spolupráce na vývoji a výzkumu nových způsobů zvyšování nebo monitorování kvality výrobků 
220 Spolupráce na vývoji nových systémů zajištění dohledatelnosti výrobků a včasného upozornění na 

nebezpečné potraviny 
221 Investice do nové technologie potřebné k výrobě nových výrobků vycházejících z inovací projektu – 

investice musí být ve vlastnictví příjemce dotace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opatření I.3.1 Další odborné vzd ělávání a informa ční činnost 
 
Popis opat ření 
Opatření má průřezový charakter a kromě osy I bude využíváno také v rámci témat osy II. 
Podpora je cílena na vzdělávací projekty zaměřené na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností a 
šíření informací k jednotlivým opatřením osy I. a II. EAFRD a k cílům Společné zemědělské politiky a to v rámci 
těchto tematických  okruh ů: 

- zákonné požadavky na hospodaření, dobré zemědělské a ekologické podmínky a správná zemědělská 
praxe včetně požadavků na cross-compliance, 

- přidávání hodnoty zemědělským produktům, bezpečnost, kvalita a hygienické požadavky na výrobu 
potravin, včetně zavádění systémů jakosti a správné výrobní a hygienické praxe, 

- zavádění nových výrob, výrobních metod a technologií, které jsou slučitelné s trvale udržitelným 
rozvojem, zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnosti hospodaření subjektů působících 
v resortu, 

- diverzifikace činnosti zemědělských podniků, v souvislosti se zemědělským/lesnickým hospodařením 
zaměření na problematiku zachování a údržby krajiny a ochrany životního prostředí, problémů 
souvisejících s erozí půdy, znečišťováním vod, pomoc při snižování energetické zátěže, zvyšování 
biodiverzity a rozmanitosti krajiny. 

Kontaktním místem pro žadatele/příjemce dotace je pro předkládání veškeré dokumentace příslušný Regionální 
odbor SZIF podle sídla žadatele u právnické osoby a místo trvalého bydliště žadatele u fyzické osoby. 
 
 
Způsobilé výdaje (kód, název) 
 
Kód  Zp ůsobilý výdaj 
222  nájem sálu, učebny (rovněž v rámci praktické výuky náklady na prostory a zařízení) 
223 technické zabezpečení – náklady spojené s pronájmem a používáním informační techniky a technologií, 

pronájem software (např. licence), pronájmem techniky a technologií nezbytných k realizaci vzdělávacích 
akcí, audiovizuální techniky a překladatelských souprav 

224  výdaje spojené s přípravou a poskytnutím výukových a informačních materiálů 
225 nákup kancelářských potřeb ve vztahu k předmětu projektu (Papíry, obálky, bloky, etikety, tiskopisy, 

lepicí potřeby, cartridge, datové nosiče (CD, DVD, flash disc, paměťová karta) psací potřeby, svorky, 
sešívačky, děrovače, razítka, nůžky, desky, vazby, šanony, odpadkové koše, vazač, úklidové a čistící 
prostředky na údržbu kancelářské techniky) 

226 výdaje spojené s vlastní organizací vzdělávacích a informačních akcí – mzdové a režijní náklady 
žadatele v přímé souvislosti s realizací projektu včetně výdajů na propagaci 

227 výdaje spojené s vlastní organizací vzdělávacích a informačních akcí – cestovní výdaje žadatele v přímé 
souvislosti s realizací projektu (ubytování, strava, doprava) 

228 nákup služeb pro zajištění vzdělávacích aktivit (např. strava, ochutnávka, vzorky zboží, občerstvení 
účastníků apod.) 

229  výdaje na činnost odborných lektorů (přednášejících) včetně zahraničních – stravné, doprava, ubytování 
230  výdaje na činnost odborných lektorů (přednášejících) včetně zahraničních –lektorné 
231  výdaje spojené se zajištěním překladů 
232  výdaje spojené se zajištěním tlumočníka - stravné, doprava, ubytování 
233  výdaje spojené se zajištěním tlumočníka - tlumočení 
234  výdaje spojené s pořádáním odborné exkurze a praktických ukázek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb 
 
Podmínky pro opatření I.3.4. budou upřesněny po schválení specifické části Pravidel tohoto opatření. 
Na základě schválených Pravidel proběhne aktualizace této přílohy. Do doby spuštění opatření I.3.4. v 
rámci PRV, není možné na toto opatření přijímat a registrovat projekty v rámci opatření IV.1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podopat ření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitác h a zavád ění preventivních 
opat ření 
 
Podmínky pro podopatření II.2.4.1. budou upřesněny po schválení specifické části Pravidel tohoto 
opatření. Na základě schválených Pravidel proběhne aktualizace této přílohy. Do doby spuštění 
podopatření II.2.4.1. v rámci PRV, není možné na toto podopatření přijímat a registrovat projekty v 
rámci opatření IV.1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podopat ření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích 
 
Podmínky pro podopatření II.2.4.2. budou upřesněny po schválení specifické části Pravidel tohoto opatření. Na 
základě schválených Pravidel proběhne aktualizace této přílohy. Do doby spuštění podopatření II.2.4.2. v rámci 
PRV, není možné na toto podopatření přijímat a registrovat projekty v rámci opatření IV.1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opatření III.1.1 – Diverzifikace činností nezem ědělské povahy 
 
Popis opat ření 
Opatření je zaměřeno na realizaci jednotlivých aktivit ve venkovských oblastech v rámci diverzifikace činností 
zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem s cílem dosažení výrazného posílení 
ekonomického potenciálu a zajištění podmínek pro kvalitní život místních obyvatel a stability venkovského 
prostoru při podpoře zaměstnanosti. Záměr a) je určen na zahájení a rozvoj aktivit zejména v oblasti výroby a 
zpracování včetně podpory tradičních řemesel. Podpora je poskytována pouze na projekty vybraných 
ekonomických činností (dle OKEČ) uvedených v kritériích přijatelnosti. V rámci záměrů b), c) a d) bude 
podporována výstavba decentralizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů paliv a energie (biomasy 
nebo bioplynu) pro vytápění nebo výrobu elektrické energie a tepla a zařízení pro zpracování biomasy za účelem 
výroby alternativních paliv (např. tvarovaná biopaliva – pelety, peletky, brikety…).Po realizaci projektu vznikne 
funkční celek. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. 
 
 
Způsobilé výdaje 
 
Záměr a) diverzifikace činností nezem ědělské povahy 
 
Kód  Zp ůsobilý výdaj 
236 Rekonstrukce a modernizace objektu či přestavba na provozovny určené pro nezemědělskou činnost a 

rozvoj nezemědělské produkce (stavební materiál, stavební práce, rozvody, přípojky základní technické 
infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technické zařízení budov) 

237 Nová výstavba objektu k provozování dané činnosti (stavební materiál, stavební práce, rozvody, přípojky 
základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství) 

238 Úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny (odstavná stání, úprava povrchů pro skladové 
hospodářství a řemeslné produkce) 

239  Nákup výrobních zařízení a technologie sloužící k diverzifikaci do nezemědělských činností 
240  Montáž a zaškolení obsluhy 
241  Nákup vybavení dílny nebo provozovny v souvislosti s projektem (základní nábytek) 
242  Nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem 
243  Projektová dokumentace 
244  Technická dokumentace 
245  Nákup staveb v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
246  Nákup pozemků do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
 
Záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice 
Kód  Zp ůsobilý výdaj 
247 Úprava povrchů v areálu bioplynové stanice - odstavná stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství 

(stavební materiál, stavební práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k 
provoznímu příslušenství) 

248  Skladovací kapacity vstupního materiálu 
249  Technologie homogenizace a hygienizace 
250  Fermentační technologie včetně fermentoru 
251  Plynové hospodářství 
252  Kogenerační jednotka s příslušenstvím včetně příslušné provozní budovy 
253  Rozvody tepla pro vlastní technologii 
254  Rozvody odpadního tepla pro další využití 
255  Elektroinstalace a vyvedení výkonu 
256  Technologie odsíření 
257  Skladovací kapacity výstupu kapalné a pevné frakce digestátu (včetně odvodnění) 
240  Montáž a zaškolení obsluhy 
243  Projektová dokumentace 
244  Technická dokumentace 
258  Nákup staveb v souvislosti s projektem do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
246  Nákup pozemků do 10 % celkových způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Záměr c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na bi omasu v četně kombinované výroby tepla a 
elekt řiny 
 
Kód Zp ůsobilý výdaj 
259 Rekonstrukce a modernizace či přestavba stávajícího objektu na kotelny a výtopny na biomasu (stavební 

materiál,  stavební práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu 
příslušenství) 

260 Nová výstavba objektu kotelny a výtopny na biomasu (stavební materiál, stavební práce, rozvody, 
přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství) 

261  Sklad paliva 
262  Doprava paliva do kotle 
263  Kotel (kotle) s příslušenstvím 
264  Odprášení kotle – čištění spalin 
265  Zařízení na výrobu elektřiny 
266  Vyvedení výkonu, elektroinstalace (elektroinstalace, kabeláž, rozvodna, transformátor) 
267  Rozvody tepla 
268  Řízení provozu 
240  Montáž a zaškolení obsluhy 
243  Projektová dokumentace 
244  Technická dokumentace 
258  Nákup staveb v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
246  Nákup pozemků do 10 % celkových způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
 
 
Záměr d) výstavba a modernizace za řízení na výrobu tvarovaných biopaliv 
 
Kód  Zp ůsobilý výdaj 
 
269 Rekonstrukce a modernizace či přestavba stávajícího objektu na zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv 

(stavebnímateriál, stavební práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k 
provoznímu příslušenství) 

270 Nová výstavba objektu zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (stavební materiál, stavební práce, 
rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství) 

271  Úprava povrchů v areálu zařízení (odstavná státní, úprava povrchů pro skladové hospodářství a 
produkci) 

272  Technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění biomasy 
273  Technologie dezintegrace biomasy 
274  Technologie sušení biomasy 
275  Technologie mixování a úpravy biomasy 
276  Technologie lisování 
277  Technologie úpravy a expedice produktu 
278  Elektroinstalace 
240  Montáž a zaškolení obsluhy 
243  Projektová dokumentace 
244  Technická dokumentace 
258  Nákup staveb v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
246  Nákup pozemků do 10 % celkových způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opatření III.1.2. – Podpora zakládání podnik ů a jejich rozvoje 
 
Popis opat ření 
Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – 
mikropodniků 8 včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování. Cílem opatření je především vytváření 
nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Podpora je určena v rámci 
záměru a) na zakládání nových mikropodniků v oblasti výroby, rozvoj aktivit se zaměřením na oblast doplňkové a 
řemeslné výroby. V rámci záměrů b), c), d) bude podporována nová výstavba a modernizace zařízení na výrobu a 
využití energie z biomasy. Po realizaci projektu vznikne funkční celek. Projekty jsou vybírány na základě 
preferenčních kritérií. 
 
 
Způsobilé výdaje 
 
Záměr a) zakládání mikropodniku a rozvoj existujícího m ikropodniku  
 
 
Kód  Zp ůsobilý výdaj 
279 Rekonstrukce a modernizace objektu či přestavba objektu na provozovny určené pro zakládání a rozvoj 

existujících mikropodniků (rozšíření, přestavba, inovace) - stavební materiál, stavební práce, rozvody, 
přípojky základních inženýrských sítí ve vztahu k provoznímu příslušenství, technické zařízení budov 

280 Nová výstavba budov a ploch pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (stavební materiál, 
stavební práce, rozvody, přípojky základních inženýrských sítí ve vztahu k provoznímu příslušenství, 
technické zařízení budov) 

281 Úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny (odstavná stání, úprava povrchů pro skladové 
hospodářství v oblasti výroby, řemesel, obchodních a jiných služeb) 

282  Nákup strojů, výrobních zařízení a technologie sloužící k zakládání a rozvoji mikropodniků 
283  Nákup vybavení provozovny v souvislosti s projektem (základní nábytek) 
284  Pořízení výpočetní techniky 
285 Projektová dokumentace 
286  Technická dokumentace 
287  Nákup staveb v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
288  Nákup pozemků do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
 
Záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice 
 
 
Kód Zp ůsobilý výdaj 
289 Úprava povrchů v areálu bioplynové stanice - odstavná stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství 

(stavební materiál, stavební práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu 
k provoznímu příslušenství) 

290  Skladovací kapacity vstupního materiálu 
291  Technologie homogenizace a hygienizace 
292  Fermentační technologie včetně fermentoru 
293  Plynové hospodářství 
294  Kogenerační jednotka s příslušenstvím včetně příslušné provozní budovy 
295  Rozvody tepla pro vlastní technologii 
295  Rozvody odpadního tepla pro další využití 
296  Elektroinstalace a vyvedení výkonu 
297  Technologie odsíření 
298  Skladovací kapacity výstupu kapalné a pevné frakce digestátu (včetně odvodnění) 
299  Montáž a zaškolení obsluhy 
285  Projektová dokumentace 
286  Technická dokumentace 
287  Nákup staveb v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
288  Nákup pozemků do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Záměr c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na bi omasu v četně kombinované výroby tepla a 
elekt řiny 
 
Kód  Zp ůsobilý výdaj 
300 Rekonstrukce a modernizace či přestavba stávajícího objektu na kotelny a výtopny na biomasu (stavební 

materiál,  stavební práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu 
příslušenství) 

301 Nová výstavba objektu kotelny a výtopny na biomasu (stavební materiál, stavební práce, rozvody, 
přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství) 

302  Sklad paliva 
303  Doprava paliva do kotle 
304  Kotel (kotle) s příslušenstvím 
305  Odprášení kotle – čištění spalin 
306  Zařízení na výrobu elektřiny 
307  Vyvedení výkonu, elektroinstalace (elektroinstalace, kabeláž, rozvodna, transformátor) 
308  Rozvody tepla 
309  Řízení provozu 
299  Montáž a zaškolení obsluhy 
285  Projektová dokumentace 
286  Technická dokumentace 
287  Nákup staveb v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
288  Nákup pozemků do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
 
Záměr d) výstavba a modernizace za řízení na výrobu tvarovaných biopaliv 
 
Kód  Zp ůsobilý výdaj 
310 Rekonstrukce a modernizace či přestavba stávajícího objektu na zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv 

(stavební materiál, stavební práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k 
provoznímu příslušenství) 

311 Nová výstavba objektu zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (stavební materiál, stavební práce, 
rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství) 

312  Úprava povrchů v areálu zařízení (odstavná státní, úprava povrchů pro skladové hospodářství a 
produkci) 

313  Technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění biomasy 
314  Technologie dezintegrace biomasy 
315  Technologie sušení biomasy 
316  Technologie mixování a úpravy biomasy 
317  Technologie lisování 
318  Technologie úpravy a expedice produktu 
319  Elektroinstalace 
299  Montáž a zaškolení obsluhy 
285  Projektová dokumentace 
286  Technická dokumentace 
287  Nákup staveb v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
288  Nákup pozemků do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opatření III.l.3 - Podpora cestovního ruchu 
 
Popis opat ření 
Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním 
ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. 
V rámci záměru a) je dotace určena na vybudování pěších a lyžařských tras, vinařských stezek a hippostezek 
mimo území lesů. V rámci záměru b) bude podporována zejména výstavba malokapacitních ubytovacích a 
stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití. Po 
realizaci projektu vznikne funkční celek. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. 
 
 
Způsobilé výdaje 
 
Záměr a) pěší trasy, vina řské stezky a hippostezky 
 
Kód  Zp ůsobilý výdaj 
320 tvorba pěších a lyžařských tras, vinařských stezek a hippostezek (směrové tabule, značky, odpočinková 

místa podél tras a stezek) - mimo území lesů 
321  nákup a výsadba doprovodné zeleně související s projektem 
322  nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace. 
323  projektová dokumentace 
324  technická dokumentace 
 
 
Záměr b) ubytování, sport 
 
Kód  Zp ůsobilý výdaj 
325 obnova stávajícího malokapacitního ubytovacího, stravovacího zařízení, případně nová výstavba nebo 

přestavba budovy či její části na malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení (stavební materiál, 
stavební práce, technická infrastruktura k budově, přístupy, terénní úpravy, technické zařízení budov) 

326 rekonstrukce, modernizace, přestavba, případně nová výstavba objektů pro zřízení půjčoven sportovních 
potřeb (např. půjčovny kol, lodí, lyžařského vybavení) 

327 rekonstrukce, modernizace, přestavba, případně nová výstavba objektů a ploch pro sportovní vyžití v 
areálech jak vnitřních tak venkovních – např. hřiště, koupaliště, jízdárna, atd. (nejedná se o aquaparky a 
lázně) 

328  nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovacího zařízení (nábytek, kuchyňské zařízení) 
329  nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny a zařízení pro sportovní vyžití 
330 výstavba příjezdové cesty, odstavných stání a úprava povrchů pro malokapacitní ubytovací nebo 

stravovací zařízení (parkovací místa, stání pro karavany) 
331  výstavba požárních nádrží v areálu malokapacitního ubytovacího nebo stravovacího zařízení - do 

objemu 10 m3 

332  nákup a výsadba doprovodné zeleně v areálu malokapacitního ubytovacího nebo stravovacího zařízení 
333  nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem 
334  nákup staveb v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
322  nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
323  projektová dokumentace 
324  technická dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podopat ření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic 
 
Popis podopat ření 
Předmětem podopatření je podpora malých obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně 
vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení 
atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. 
 
Způsobilé výdaje 
 
Záměr a) - zlepšení dopravní a technické infrastruktury  a vzhledu obcí 
 
Kód  Zp ůsobilý výdaj 
335 stavební výdaje na obnovu místních komunikací III. a IV. třídy, zejména pro vodu propustných 

komunikací - s propustným ložem a propustným podložím včetně výdajů na přesun hmoty, doprovodné 
silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství (např. všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, 
zpomalovací prahy, propustky, mostky, lávky pro chodce nebo cyklisty, příkopy a jiná povrchová 
odvodňovací zařízení, dopravní značky a značení, zábradlí, svodidla) 

336 stavební výdaje na novou výstavbu místních komunikací III. a IV. třídy, zejména pro vodu propustných 
komunikací včetně výdajů na přesun hmoty, doprovodné silniční vegetace a dalších součástí a 
příslušenství (např. všechny 
konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, zpomalovací prahy, propustky, mostky, lávky pro chodce nebo

 cyklisty, příkopy a jiná povrchová odvodňovací zařízení, dopravní značky a značení, zábradlí, svodidla) 
337 stavební výdaje na budování a/nebo obnovu sítí technické infrastruktury13 (vyjma infrastruktury, kterou 

řeší záměr b) - energetická vedení, trafostanice, veřejný rozhlas, produktovody) 
338 stavební výdaje na obnovu veřejných prostranství obce (např. náměstí, ulic, chodníků, tržišť, parků), 

osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře (např. lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, zábradlí) a 
na obnovu a/nebo výstavbu čekáren na zastávkách hromadné dopravy 

339 výdaje na parkové úpravy, výdaje na nákup a výsadbu zeleně včetně zatravnění v zastavěném území 
obce (intravilánu) 

340 výdaje na nákup techniky pro údržbu zeleně vyjma ručního nářadí (např. zahradní traktory, motorové 
travní sekačky) v souvislosti s projektem 

341 stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládka zpevněných povrchů a dlažeb, zejména pro vodu 
propustných (např. nezbytné přístupové komunikace, chodníky, odstavné a manipulační plochy, 
neplacená parkoviště, plochy stanovišť kontejnerů pro komunální odpad) 

342 výdaje na nákup pozemků souvisejících s projektem v ceně do 10% způsobilých výdajů projektu, ze 
kterých je stanovena dotace 

343  výdaje na zpracování projektové dokumentace 
344  výdaje na zpracování technické dokumentace 
 
 
Záměr b) – vodovody, kanalizace a ČOV pro ve řejnou pot řebu 
 
Kód  Zp ůsobilý výdaj 
345 stavební a technologické výdaje na rekonstrukce vodovodů včetně vodovodních přípojek14 do délky 50 m 

pro veřejnou potřebu, včetně vodních zdrojů (kopané nebo vrtané studny, vrty včetně vystrojení, jímací 
zářezy, přivaděč ze skupinového vodovodu) a souvisejících objektů (čerpací stanice, úpravny vody, 
vodojemy, hydranty) včetně doprovodných sítí technické infrastruktury 

346 stavební a technologické výdaje na budování vodovodů pro veřejnou potřebu, včetně vodních zdrojů 
(kopané nebo vrtané studny, vrty včetně vystrojení, jímací zářezy, přivaděč ze skupinového vodovodu) a 
souvisejících objektů (čerpací stanice, úpravny vody, vodojemy, hydranty) včetně doprovodných sítí 
technické infrastruktury 

347 stavební a technologické výdaje na rekonstrukce kanalizací včetně kanalizačních přípojek15 do délky 50 
m pro veřejnou potřebu, včetně čistíren odpadních vod (ČOV): kořenové ČOV (předčištění, filtrační pole, 
vegetační celek, odtoková zóna); biologické ČOV (usazovací a kalová nádrž, membrána-modul, 
aktivační modul, akumulační nádrž, dosazovací nádrž, odtok), domovní ČOV (vodotěsná nádrž s 
mechanickým předčištěním, biologickou částí – aktivace, biodisky, biofiltry, dosazovací nádrží a kalovým 
prostorem) včetně provozních budov, doprovodných sítí technické infrastruktury pro ČOV (voda, plyn, 
elektřina, komunikační vedení) a výdajů na nezbytné úpravy recipientů 

348 stavební a technologické výdaje na budování kanalizací pro veřejnou potřebu, včetně čistíren odpadních 
vod  (ČOV): kořenové ČOV (předčištění, filtrační pole, vegetační celek, odtoková zóna); biologické ČOV 
(usazovací a kalová nádrž, membrána-modul, aktivační modul, akumulační nádrž, dosazovací nádrž, 
odtok), domovních ČOV (vodotěsná nádrž s mechanickým předčištěním, biologickou částí – aktivace, 
biodisky, biofiltry, dosazovací nádrží a kalovým prostorem) včetně provozních budov, doprovodných sítí 
technické infrastruktury pro ČOV (voda, plyn, elektřina, komunikační vedení) a výdajů na nezbytné 
úpravy recipientů 

349 stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládka zpevněných povrchů a dlažeb, zejména pro vodu
 propustných (komunikace, chodníky, odstavné a manipulační plochy, apod.) v souvislosti s projektem 



350 výdaje na ohumusování, terénní úpravy, zatravnění a výsadbu dřevin, květin včetně výdajů na humusový 
materiál,  osivo, dřeviny, květiny v souvislosti s projektem 

351 výdaje na nákup staveb souvisejících s projektem na výstavbu ČOV v ceně do 10 % způsobilých výdajů 
na projekt, ze kterých je stanovena dotace 

352 výdaje na nákup strojů, technologií, hardware, software souvisejících s projektem na výstavbu nebo 
rekonstrukci ČOV 

353  výdaje na vybavení provozní místnosti obsluhy ČOV - WC s umyvadlem a ohřívačem vody 
342 výdaje na nákup pozemků souvisejících s projektem v ceně do 10 % způsobilých výdajů projektu, ze 

kterých se stanovuje dotace 
343  výdaje na zpracování projektové dokumentace 
344  výdaje na zpracování technické dokumentace 
 
 
Záměr c) – územní plán 
 
Kód  Zp ůsobilý výdaj 
354 výdaje na vypracování územního plánu (včetně nezbytných posudků – posouzení vlivů územního plánu 

na udržitelný rozvoj území a posouzení územního plánu z hlediska vlivu na životní prostředí SEA a vlivu 
na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast soustavy NATURA 2000 - zpracovaných příslušnou 
autorizovanou osobou) 

355  výdaje na zpracování projektové dokumentace a zadání územního plánu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podpat ření III.2.1.2 – Občanské vybavení a služby 
 
Popis podopat ření 
Dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích do 500 obyvatel v oblasti veřejné 
správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o 
děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. Dotace bude poskytnuta také na zřizování 
integrovaných informačních a školících center s využíváním ICT. V zájmu posílení sounáležitosti místních 
obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, 
kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování 
tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kriterií. 
 
Způsobilé výdaje (kód, název) 
 
Záměr a) ob čanské vybavení a služby 
 
Kód  Zp ůsobilý výdaj 
356 stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov, ploch, 

včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení 
• v oblasti sociální infrastruktury 
k zajištění občanského vybavení v oblasti sociálních služeb (domy s pečovatelskou službou, centra pro 
seniory, domovy důchodců) včetně doprovodných stravovacích zařízení 

357 stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov, ploch, 
včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení 
• v oblasti kulturní infrastruktury 
pro kulturní a spolkovou činnost (např. centra společenského života, kulturní a spolkové domy, 
víceúčelové objekty - např. dům kultury a služeb, klubovny, knihovny) 

358 stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov, ploch, 
včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení 
• v oblasti pé če o děti 
k zajištění péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně doprovodných stravovacích zařízení a 
dětských hřišť s příslušným vybavením (např. prolézačky, skluzavky) 

359 stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov, ploch, 
včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení 
• v oblasti vzd ělání 
k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti školství (venkovské školy) včetně doprovodných 
stravovacích zařízení 

360 stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov, ploch, 
včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení 
• v oblasti zdraví, sportu, volno časových aktivit, základní obchodní infrastruktury 
k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti zdravotnictví (ordinace lékaře) pro sportovní a 
volnočasové aktivity a tělovýchovu (např. hřiště, tělocvičny, kuželny, víceúčelová sportovně-společenská 
centra, včetně zázemí – např. šatny, umývárny, WC, občerstvení, lavičky, stoly) včetně přestavby a 
rekonstrukce stávajících objektů a ploch, které sloužily původně k jiným účelům, pro sportovní a 
volnočasové aktivity, pro základní obchodní vybavenost (prodejna smíšeného zboží) 

361 stavební výdaje na novou výstavbu budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení 
• v oblasti sociální infrastruktury 
k zajištění občanského vybavení v oblasti sociálních služeb (domy s pečovatelskou službou, centra pro 
seniory, domovy důchodců) včetně doprovodných stravovacích zařízení 

362 stavební výdaje na novou výstavbu budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení 
• v oblasti kulturní infrastruktury 
pro kulturní a spolkovou činnost (např. centra společenského života, kulturní a spolkové domy, 
víceúčelové objekty - např. dům kultury a služeb, klubovny, knihovny) 

363 stavební výdaje na novou výstavbu budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení 
• v oblasti pé če o děti 
k zajištění péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně doprovodných stravovacích zařízení a 
dětských hřišť s příslušným vybavením (např. prolézačky, skluzavky) 

364 stavební výdaje na novou výstavbu budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení 
• v oblasti vzd ělání 
k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti školství (venkovské školy) včetně doprovodných 
stravovacích zařízení 

365 stavební výdaje na novou výstavbu budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení 
• v oblasti zdraví, sportu , volno časových aktivit, základní obchodní infrastruktury 
k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti zdravotnictví (ordinace lékaře) pro sportovní a 
volnočasové aktivity a tělovýchovu (např. hřiště, tělocvičny, kuželny, víceúčelová sportovně-společenská 
centra, včetně zázemí – např. šatny, umývárny, WC, občerstvení, lavičky, stoly) pro sportovní a 
volnočasové aktivity, pro základní obchodní vybavenost (prodejna smíšeného zboží) 



366 stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) a/nebo novou 
výstavbu budov, ploch občanské vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic, včetně 
rozvodů, vytápění a sociálního zařízení 

367 stavební výdaje na stavební obnovu a/nebo novou výstavbu sítí technické infrastruktury v nezbytném 
rozsahu pro realizaci projektu (např. vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky elektřiny, plynu, 
komunikačních sítí včetně bezdrátových technologií) 

368 stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládku zpevněných povrchů a dlažeb (např. plochy pro trhy a 
jarmarky, odstavné a manipulační plochy, parkoviště, přístupové komunikace, chodníky) 

369 výdaje na parkovou a terénní úpravu objektů a jejich okolí (ohumusování, zatravnění včetně nákladů na 
osivo, nákup a výsadba květin a dřevin) 

370  výdaje na nezbytné oplocení a osvětlení, venkovní označení - informační tabule, panely, poutače 
371 výdaje na nákup staveb souvisejících s projektem v ceně do 10% způsobilých výdajů na projekt, ze 

kterých je stanovena dotace 
372 výdaje na nákup pozemků souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů na projekt, ze kterých 

je stanovena dotace 
373 výdaje na nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software souvisejících s projektem do 10%
 způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je stanovena dotace 
374  výdaje na zpracování projektové dokumentace 
375  výdaje na zpracování technické dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opatření III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního d ědictví venkova 
 
Popis opat ření 
Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a 
zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek (s výjimkou 
památek UNESCO, národních kulturních památek nebo kulturních památek, již využívaných pro účely služeb 
cestovního ruchu - ubytování, kongresové využití, muzea), památkově významných území, kulturních prvků 
vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování nových stálých 
výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou 
kulturu. Pokud evidovaná památka slouží jako objekt občanské vybavenosti (např. pošta, škola, radnice), bude 
podpořena v rámci opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby. Projekty jsou vybírány 
na základě preferenčních kriterií. 
 
Způsobilé výdaje 
 
Záměr a) studie a programy obnovy, využití a regenerace  kulturního d ědictví venkova 
 
Kód  Zp ůsobilý výdaj 
385 výdaje na vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (kulturních památek, vesnických 

památkových rezervací, vesnických památkových zón, krajinných památkových zón, kulturních prvků 
vesnic a krajiny, památek místního významu, historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů, soliterních 
dřevin) 

386  výdaje na vypracování programů regenerace památkově významných území, plánů péče o území 
387 výdaje na vypracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově (kulturních památek, vesnických 

památkových rezervací, vesnických památkových zón, krajinných památkových zón, kulturních prvků 
vesnic a krajiny, památek místního významu, historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů, 
soliterních dřevin) 

388  výdaje na geodetické a kartografické práce související s projektem 
389 výdaje na historický průzkum k zajištění potřebných podkladů (např. kulturně-historických podkladů, 

archivních materiálů a dokumentace, fotodokumentace), souvisejících s realizací projektu 
390  výdaje na zpracování projektové dokumentace dle závazné osnovy, zadávací řízení 
391  publikační činnost v přímé vazbě na daný projektový záměr 
 
 
Záměr b) obnova a zhodnocování kulturního d ědictví venkova 
 
Kód  Zp ůsobilý výdaj 
392 stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, restaurování) a 

zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků18) (nemovitých kulturních památek, 
objektů ve vesnických památkových rezervacích a zónách a v krajinných památkových zónách, 
kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, nemovitých památek místního významu) 

393 výdaje na revitalizaci (včetně případné stavební obnovy) historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů i 
soliterních dřevin (např. zahradnické a sadovnické práce a úpravy, terénní úpravy, revitalizace a 
konzervace věkovitých dřevin jen jako součást projektu ve vazbě na stavební obnovu památky, opravy 
a/nebo výstavba stavebně-technických prvků – např. obvodových a opěrných zdí, teras, vstupních bran, 
parkových cest, altánů, fontán, jezírek, pořízení a instalace laviček, osvětlení, nákup a výsadba nové 
zeleně - květin a jiných rostlin, dřevin, včetně zatravnění) 

394 stavební výdaje na stavební obnovu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci 
projektu (např. vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky elektřiny, plynu, komunikační sítě, rozvody, 
včetně vytápění a sociálního zařízení, zabezpečovací zařízení) 

395 stavební výdaje na novou výstavbu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci 
projektu (např. vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky elektřiny, plynu, komunikační sítě, rozvody, 
včetně vytápění a sociálního zařízení, zabezpečovací zařízení) 

396 stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládka zpevněných povrchů a dlažeb, zejména pro vodu 
propustných (např. nezbytné přístupové komunikace, chodníky, parkoviště, odstavné plochy) 

397 výdaje na parkovou úpravu okolí objektů kulturního dědictví (terénní úpravy, ohumusování, zatravnění 
včetně nákladů na osivo, nákup a výsadba květin a dřevin včetně zatravnění) 

398  výdaje na zpracování posudku statiky budov či objektů 
399 výdaje na stavebně-historický průzkum, záchranný archeologický průzkum, na restaurátorské práce 

související s projektem 
400 výdaje na zajištění potřebných podkladů (např. kulturně-historických podkladů, archivních materiálů a 

dokumentace, fotodokumentace) souvisejících s realizací projektu a na zhotovení informačních desek 
poskytujících kulturně-historické údaje o dotovaných historických objektech 

390  výdaje na zpracování projektové dokumentace 
401  výdaje na zpracování technické dokumentace 
 



18 Kulturním dědictvím venkova se zde rozumí nemovité památky, např. zámečky, tvrze, kostely, hřbitovy, fary, kaple, radnice, 
stavby lidové architektury, zemědělské usedlosti, špýchary, technické památky - staré kovárny, vodní hamry, pily, mlýny, drobná 
sakrální architektura – kapličky, křížové cesty, zvoničky, kulturní prvky venkovské krajiny a obcí – boží muka, smírčí kříže, 
sochy a sousoší svatých včetně skupin stromů, rozcestníky, pomníky obětem válek, bysty či sochy slavných rodáků, pamětní 
desky, památníky, kašny, historické mostky, rodné domy významných osobností, apod. včetně doprovodné zeleně (historické 
parky, zahrady, aleje, skupiny stromů i solitery, vyjma stromů chráněných státem). 
 
 
Záměr c) stálé výstavní expozice a muzea 
Kód Zp ůsobilý výdaj 
402  stavební výdaje na realizaci nových výstavních expozic a muzeí – stavební obnova, případně nová 

výstavba19 

403  výdaje na zpracování libreta výstavní a/nebo muzejní expozice 
404 výdaje na zařízení a vybavení nutné pro provoz20) - výstavní vitríny, panely a montáže, informační tabule, 

osvětlení, audiovizuální technika, počítačová technika – hardware, software, zabezpečovací zařízení 
405 stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládku zpevněných povrchů a dlažeb, zejména pro vodu 

propustných (nezbytné přístupové komunikace, chodníky, odstavné plochy, apod.) 
406 výdaje na parkovou úpravu okolí objektů kulturního dědictví (terénní úpravy, ohumusování, osetí travní 

směsí včetně nákladů na osivo, nákup a výsadba květin a dřevin) 
407 stavební výdaje na stavební obnovu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci 

projektu (např. vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky elektřiny, plynu, komunikační sítě, rozvody, 
včetně vytápění a sociálního zařízení) 

408 stavební výdaje na novou výstavbu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci 
projektu (např. vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky elektřiny, plynu, komunikační sítě, rozvody, 
včetně vytápění a sociálního zařízení) 

409 výdaje na nákup staveb souvisejících s projektem v ceně do 10 % způsobilých výdajů projektu, ze 
kterých je stanovena dotace 

410 výdaje na nákup pozemků souvisejících s projektem v ceně do 10 % způsobilých výdajů projektu, ze 
kterých je stanovena dotace 

390  výdaje na zpracování projektové dokumentace 
401  výdaje na zpracování technické dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace 
 
Popis opat ření 
Podpora je zaměřena na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit 
nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení, na venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III (tzn. v 
oblastech diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského 
cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního 
dědictví venkova). Příjemce dotace zajistí vzdělávání účastníkům prostřednictvím vzdělávacího subjektu. 
Vzdělávací subjekt a případné další subjekty podílející se na přípravě vzdělávacího projektu budou příjemcem 
dotace vybíráni prostřednictvím výběrového řízení. Účastníci nehradí žádné poplatky spojené s účastí na 
vzdělávací akci. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. 
 
 
Způsobilé výdaje 
 
Kód  Zp ůsobilý výdaj 
 
411  náklady na pronájem sálu, učebny (rovněž v rámci praktické výuky náklady na prostory a zařízení) 
412 technické zabezpečení – náklady spojené s pronájmem a používáním informační techniky a technologií, 

pronájem software, pronájmem techniky a technologií nezbytných k realizaci vzdělávacích akcí, 
audiovizuální techniky a překladatelských souprav 

413  výdaje spojené s poskytováním studijních materiálů 
414  nákup kancelářských potřeb ve vztahu k předmětu projektu 
415 výdaje spojené s vlastní organizací semináře – mzdové náklady na organizátora a administrativní 

pracovníky, kteří se podílejí na přípravě a realizaci vzdělávacího projektu (včetně výdajů na stravné, 
ubytování a cestovní náklady) a výdaje spojené s poskytnutím propagačních a informačních materiálů 

416  výdaje na odbornou činnost lektorů (přednášejících) včetně zahraničních (stravné, ubytování, doprava, 
lektorné) 

417  výdaje spojené se zajištěním překladů 
418  výdaje spojené se zajištěním tlumočníka (stravné, ubytování, doprava, tlumočení) 
419  výdaje spojené s pořádáním odborné exkurze (ubytování a cestovní náklady pro účastníky vzdělávací 

aktivity) 
420  projektová dokumentace 
421 výdaje spojené s vlastní organizací semináře prostřednictvím vlastních zdrojů, tj. vlastních zaměstnanců 

žadatele – smluvní formou uzavřenou za účelem realizace projektu (nebudou hrazené běžné režijní 
náklady) 

422  výdaje spojené s poskytnutím místnosti (energie, poplatky) ve vlastnictví žadatele - podložené fakturou 


