
B. 1 PRV Fiche I. Investice do 

zemědělských podniků

19.2.1

1 895 386,00 Kč

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

1 000 000,00 Kč

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

1 500 000,00 Kč

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

1 000 000,00 Kč

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.1 PRV Fiche VII. Obnova 

vesnic

19.2.1
1 000 000,00 Kč

dle jednotlivých aktivit dle jednotlivých aktivit

D.2
DOPRAVA 5.1 7 500 000,00 Kč

infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou a 

cyklistickou dopravu
obce, DSO, kraje a jejich organizace

B.3
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 5.1 3 000 000,- Kč revitalizace veřejných prostranství měst a obcí

obce, DSO, kraje, církve a jejich 

organizace
C.1

VZDĚLÁVÁNÍ 5.1. 14 500 000,00 Kč

infrastruktura Mš a zařízení péče o děti typu 

dětské skupiny a ZŠ ve vazbě na odborné učebny a 

učebny neúplných škol

obce, DSO, kraje, církve, školské 

právnické osoby a jejich organizace

D.1
SOCIÁLNÍ SLUŽBY 5.1 3 636 732,00 Kč

infrastruktura sociálních nepobytových služeb 

poskytovaných dle zákona o sociálních službách

obce, DSO, kraje, církve, NNO a jejich 

organizace
D.1

HASIČI 5.1. 5 000 000,00 Kč
zvýšení připravenosti jednotek požární ochrany a 

prevence rizik, katastrof a odolnost vůči nim

obce, které zřizují JSDH zařazené do 

kategorie III a V
D.1

CESTOVNÍ RUCH 5.1 1 000 000,00 Kč zlepšení infrastruktury cestovního ruchu
obce, DSO, kraje, církve a jejich 

organizace
D.1

KULTURA 5.1 7 500 000,- Kč
revitalizace kulturních památek a rekonstrukce a 

vybavení obecních profesionálních knihoven

obce, DSO, kraje, církve a jejich 

organizace

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