Přehled oblastí podpory (Fichí), oprávněných žadatelů a příkladů aktivit
Číslo
Název Fiche
Fiche
F1
Zázemí a technické
vybavení v zemědělství
F2
Podpora výroby a
prodeje regionálních
produktů

Vazba Fiche na článek
Nařízení PRV
17.1.a Investice do
zemědělských podniků
17.1.b Zpracování a
uvádění na trh
zemědělských produktů

F3

Podpora podnikání a
místní produkce

19.1.b Podpora investic
na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

F4

Budování zázemí pro
cestovní ruch, rekreaci a
odpočinek

25 (NIL) Neproduktivní
investice v lesích

F5

Technologie pro údržbu
krajiny a hospodaření v
lesích

F7

Základní služby a
obnova vesnic ve
venkovských oblastech

26 Investice do lesnických
technologií a zpracování
lesnických produktů,
jejich mobilizace a
uvádění na trh
20 Základní služby a
obnova vesnic ve
venkovských oblastech

Kdo může o dotaci požádat žadatel
Zemědělský podnikatel
Zemědělský podnikatel,
výrobce potravin či surovin
určených pro lidskou
spotřebu, výrobce krmiv ad.

Na co lze získat dotaci - příklady podporovaných aktivit
Stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě

Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování
zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení
výrobků, investice související s uváděním vlastních
produktů na trh vč. marketingu, výstavba, modernizace a
rekonstrukce budov atd.
Podnikatelské subjekty (FO a Stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře
PO)
nebo malokapacitního ubytovacího zařízení, pořízení
strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro
nezemědělskou činnost atd.
Vlastník, nájemce, pachtýř
Opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení,
nebo vypůjčitel PUPFL
výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, značení
(lesních pozemků) ad.
významných přírodních prvků, výstavba herních a
naučných prvků, fitness prvků, opatření k usměrňování
návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť,
přístřešků, informačních tabulí, závory, opatření k údržbě
lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků, opatření
k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky,
zábradlí, stupně) atd.
Držitelé lesů, fyzické nebo
Stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních
právnické osoby podnikající v porostů vč. dopravy dříví, stroje ke zpracování
lesnictví nebo souvisejícím
potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před
odvětví ad.
zalesněním, stroje, technologie, zařízení a stavby pro
lesní školkařskou činnost atd.
Obec, příspěvková
Mateřské a základní školy: rekonstrukce/rozšíření
organizace zřízená obcí,
mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného
školské právnické osoby
stravovacího a hygienického zařízení, venkovní mobiliář a
vykonávající činnost škol ad. herní prvky v případě mateřské školy, pořízení technologií




Mateřské a základní
školy
Kulturní a spolkové
zařízení vč. knihoven

Obec, svazek obcí,
příspěvková organizace
zřízená obcí, spolek, ad.

a dalšího vybavení mateřské/základní školy či
doprovodného stravovacího zařízení atd.
Kulturní a spolkové zařízení vč. knihoven: rekonstrukce,
obnova a rozšíření kulturního a spolkového zařízení i
příslušného zázemí vč. knihoven, mobilní stavby –
stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny,
pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a
spolkovou činnost vč. knihoven, mobilní zařízení pro
kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní
přístřešky (velkokapacitní stany, party stany apod.), pódia
vč. zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací,
osvětlovací a projekční technika a vybavení atd.

Pozn.: Přehled oprávněných žadatelů a podporovaných aktivit uvedený v tabulce není kompletní. Podrobné informace naleznete v Pravidlech 19.2.1 zde:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1624362728908.
pdf

