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Dle: Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje  

 
V samotné výzvě MAS může být okruh aktivit a příjemců upraven. 

 
 
Oblasti podpory, typ příjemce a výše dotace, týkající se MAS Lanškrounsko: 
 

Fiche/ dle SCLLD Oblasti podpory Definice žadatele/příjemce dotace 
Výše dotace (ze 

způsobilých výdajů) 

Investice do 
zemědělských 
podniků/ PRV1 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné  
a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských 

staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro 
školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na 

pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice 
do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu  

v zemědělském podniku. 
V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou 
výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou 

výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, 
oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být 

poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu. 

Zemědělský podnikatel. 

50 % 
lze navýšit o 10 % pro 

mladé začínající 
zemědělce, 10 % pro 

oblasti LFA 

Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 

produktů/ PRV 2 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se 
týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na 

trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby  
a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních 
ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování 
zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení 

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, 
výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve 

zpracování, uvádění na trh a vývoji 
zemědělských produktů uvedených v 
příloze I Smlouvy o fungování EU jako 

vstupní produkt. 

35 % střední podniky a 
 45 % mikro a malé 

podniky (pokud nespadá 
pod přílohu I Smlouvy o 

fungování EU) 
50 % (pokud spadá pod 
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výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností 
produktů) a investic souvisejících se skladováním 

zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin 
vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice 

vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, 
investice související s uváděním zemědělských  

a potravinářských produktů na trh (včetně investic do 
marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod 

ve zpracovatelském provozu. 
V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se 
zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále  

v případě zpracování vinných hroznů technologie, které 
obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na 
výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů, speciální kvasnou 
nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro 

výrobu červených vín nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém 
je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem 
vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje 

podél membrány s odfiltrovanými nečistotami. 

přílohu I Smlouvy o 
fungování EU) 

 

Podpora investic 
na založení nebo 

rozvoj 
nezemědělských 
činností/ PRV 3 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských 
činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)4:  

C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli,  
v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby 
syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014,  

a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků  
a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou 

skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod  
a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel  

s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod  
s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách),  

Podnikatelské subjekty (FO a PO) – 
mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech, jakož to i 

zemědělci (v případě zemědělců se může 
jednat i o střední a velké podniky) 

 
25 % pro velké podniky  

35 % pro střední podniky  
45 % pro malé podniky  
(dle přílohy 4 pravidel 

19.2.1) 
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I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační  
a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M 

(Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), 
N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní 

rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami  
a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 

(Administrativní  
a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí  

a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 
(Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační 

činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní 
potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování 

ostatních osobních služeb). 
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny 

produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy  
o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými  

v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí 
produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU).  

V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu 
produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy  

o fungování EU. 
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 
(Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve 

vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 
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Neproduktivní 
investice v lesích/ 

PRV 4 

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení 
rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce 

stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných 
přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness 

prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k 
usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování 

odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, 
závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního 

prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k 
zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, 

zábradlí, stupně. 
Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště 

chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, 
na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního 

hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní 
hospodářské osnovy. 

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné 
soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty  

a jejich sdružení. 
100 %  
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Investice do 
lesnických 

technologií a 
zpracování 
lesnických 

produktů, jejich 
mobilizace a 

uvádění na trh/ 
PRV 5 

Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií 
určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např. 
stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních 

porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních 
zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, 

technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora 
se může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících 

provozoven včetně technologického vybavení. 
Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo 
zdroje energie jsou omezeny na všechny pracovní operace 
před průmyslovým zpracováním; za průmyslové zpracování 

se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé 
polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování). 
Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů 

musejí být odůvodněné ve vztahu k očekávanému zlepšení 
lesů v jednom nebo více podnicích a mohou zahrnovat 

investice do strojů pro lesní těžební práce a postupů těžby, 
které jsou šetrné k půdě a zdrojům. 

 

Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí  
a malé a střední podniky zaměřené 
na investice, které zvyšují lesnický 

potenciál nebo souvisejí se zpracováním, 
mobilizací lesnických produktů a jejich 

uváděním na trh. 

50 %  


