
B. 1 PRV Fiche I. Investice do 

zemědělských podniků

19.2.1 zůstatek z 

alokace                 

+ 2 000 000 Kč 

na přechodné 

období

II.Q/2022 Investice do výstavby a rekonstrukce budov, 

pořízení strojů a nástrojů pro zpracování 

zemědělských produktů

Zemědělský podnikatel

B. 1 PRV Fiche II. Zpracování a 

uvádění na trh 

zemědělských produktů

19.2.1 zůstatek z 

alokace                 

+ 1 000 000 Kč 

na přechodné 

období

II.Q/2022 Investice do výstavby a rekonstrukce budov, 

pořízení strojů a nástrojů pro zpracování 

zemědělských produktů

Zemědělský podnikatel, výrobce 

potravin, výrobce krmiv nebo jiné 

subjekty aktivní ve zpracování, 

uvádění na trh a vývoji zemědělských 

produktů

B. 1 PRV Fiche III. Podpora 

investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských 

činností

19.2.1 zůstatek z 

alokace                 

+ 3 000 000 Kč 

na přechodné 

období

II.Q/2022 Investice do nezemědělských činností vedoucí 

k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů a 

podpoře nezemědělských podnikatelů

Podnikatelské subjekty (FO a PO) – 

mikropodniky a malé podniky ve 

venkovských oblastech, zemědělci

B. 2 PRV Fiche V. Investice do 

lesnických technologií a 

zpracování lesnických 

produktů, jejich 

mobilizace a uvádění na 

trh

19.2.1
zůstatek z 

alokace                 

+ 1 000 000 Kč 

na přechodné 

období

II.Q/2022 Investice do pořízení strojů a technologií určených 

pro hospodaření na lesních pozemcích a 

dřevozpracující provozovny

vlastníci lesů, obce, svazky obcí, malé 

a střední podniky

D. 3 PRV Fiche VI. Činnosti 

spolupráce v rámci 

iniciativy LEADER

19.3.1

461 780,00 Kč

II.Q/2022 propagace a zajištění odbytu místních produktů, 

podpora značení místních výrobků, vzdělávací, 

informační a osvětové akce pro subjekty v oblasti 

prvovýroby a zpracování zemědělských produktů, 

rozvoj cestovního ruchu,

měkké akce zaměřené k využití kulturního 

dědictví, přírodních a technických památek, 

podpora udržování tradic, tradičních řemesel a 

regionálního folklóru, gastronomie,

MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.

D.1 PRV Fiche VII. Obnova 

vesnic

19.2.1 zůstatek z 

alokace                 

+ 2 000 000 Kč 

na přechodné 

období

II.Q/2022 dle jednotlivých aktivit dle jednotlivých aktivit

podrobný popis podporovaných aktivit je uveden v Programových rámcích PRV a dále bude specifikován ve Výzvě MAS

Program rozvoje venkova (PRV)

HARMONOGRAM VÝZEV MAS NA ROK 2022


