
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 
 
Celková výše dotace pro 5. Výzvu je 6 678 805,90,- Kč 
 
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 3, 5 a 7. 
 
 

 

 

 
Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků -  Předmětem fiche jsou investice do technologií, 
zařízení a strojů v rostlinné a živočišné výrobě. Cílem je zvýšit jejich ekonomickou stabilitu a 
konkurenceschopnost a tím podpořit udržení a rozvoj zemědělství v regionu. Podpora bude 
zaměřena na trvale udržitelné formy zemědělství. 
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. 
 
Fiche 3 – Rozvoj a diverzifikace drobného podnikání v regionu - V rámci fiche budou 
podporovány investice drobných živnostníků, mikropodniků a malých podniků různého 
zaměření, přičemž v případě zemědělců se může jednat i o střední a velké podniky. Cílem je 
zvýšit konkurenceschopnost a diversifikovat drobné podnikání v regionu jakou důležitou 
alternativu k působení velkých průmyslových podniků. Dalším cílem bude podpořit projekty 
vedoucí k rozvoji turistického ruchu formou venkovské turistiky. Bude podporována 

Číslo 
Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a 
Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 
pro 5. výzvu 

F1 Investice do 
zemědělských podniků 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 
Investice do zemědělských podniků 

2 104 546,- Kč 

F3 Rozvoj a diverzifikace 
drobného podnikání v 
regionu 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - 
Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností 

500 710,90,- Kč 

F5 Investice v oblasti lesního 
hospodářství a zpracování 
dřeva 

Článek 26 Investice do lesnických 
technologií a zpracování lesnických 
produktů, 
jejich mobilizace a uvádění na trh 

1 005 953,- Kč 

F7 Základní služby a obnova 
vesnic 

Článek 20 Základní služby a obnova 
vesnic ve venkovských oblastech: a) 
Veřejná prostranství v obcích, b) 
Mateřské a základní školy, c) 
Hasičské zbrojnice, f) Kulturní a 
spolková zařízení včetně knihoven 

3 067 596,- Kč 



agroturistika, jako vhodný způsob diversifikace zemědělské činnosti, ale i projekty dalších 
subjektů splňující principy venkovské turistiky. 
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), 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. 
 
Fiche 5 – Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva - Podpora je zaměřena 
na investice do lesnických technologií a do strojů a technologií vedoucích k efektivnímu 
zpracování dřeva. 
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.  
Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo 
podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy - nevztahuje se na dřevozpracující 
provozovny. 
 
Fiche 7 – Základní služby a obnova vesnic - Fiche je zaměřena na podporu základních služeb 
a obnovy vesnic ve venkovských oblastech. 
Pro oblast a)  



Podpora je zaměřena na obnovu veřejných prostranství specifikovaných níže, a to včetně 
herních prvků.  
Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné prostranství definované 
v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 
Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí 
obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské 
vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce. 
 
Pro oblast b) 
Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení. 
 
Pro oblast podpory c) 
Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících  
s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. 
  
Pro oblast f)  
Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, 
kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, 
sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven. 
 


