
 
 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE  

 

3. výzva PRV 
„MAS Blatensko, o.p.s.“ 

 

MAS Blatensko, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele  

k vyhlašované výzvě č. 3 z Programu rozvoje venkova  

 

 

Termín: 22. 2. 2019 

Čas: 9:00 hodin 

Místo: MěÚ Blatná - velká zasedací místnost  

 

PROGRAM SEMINÁŘE 

1. Zahájení semináře 
2. Představení 3. výzvy MAS Blatensko, o.p.s. 
3. Základní informace k Portálu Farmář 
4. Diskuse, dotazy 

 

Předpokládaný konec semináře v 11:00 hodin 

 

Vaši účast prosím potvrďte do středy 20. 2. 2019. Děkujeme. 

Kontaktní osoba: 

Vlaďka Kozáková 
email: kozakova@blatensko.eu 
tel: 722 107 810 
 



Fiche č. 3 Podpora šetrného hospodaření v lesích 

 Příjemce – soukromí držitelé lesů, obce, malé a střední podniky zaměřené na investice – které 
zvyšují lesnický potenciál nebo související se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a 
jejich uvádění na trh 

 50% dotace 

 Oblast podpory: 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 č. 4 Podpora neproduktivních investic v lesích 

 Příjemce – vlastník, nájemce 

 100% dotace 

 Oblast podpory: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche č. 5 Podpora nezemědělských podnikatelů a cestovního ruchu 

 Příjemce – mikro a malé podnikatelské subjekty ve venkovských oblastech, zemědělci 

 45% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé podniky 

 Zemědělské subjekty: nelze pořídit zemědělské a lesnické stroje!!! Zejména strojů 
označených kategorií T, C, S – traktory a ostatní zemědělské nebo lesnické stroje. 

35% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky 

25% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké podniky 

 Kódy způsobilých výdajů: 017 – sekce C zpracovatelský průmysl kromě třídy 12.00, 24.00, 25.40 

                                           018 – sekce F stavebnictví, kromě skupiny 41.1 

                                           019 – sekce G velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motor.        
                                                              Vozidel, kromě oddílu 46 a skupiny 47.3                                                                             

                                           020 – sekce I ubytování, stravování a pohostinství 

                                            021 – sekce J informační a komunikační činnost, kromě oddílu 60 a 61 

                                            022 – sekce M profesní, vědecké a technické činnosti, kromě oddílu 70 

                                            023 – sekce N 79, 81, 82.1, 82.3, 82.92 administrativní a podpůrné činnosti 

                                            024- sekce P 85.59 vzdělávání 

                                            025 – sekce R 93 kulturní, zábavní a rekreační činnosti (ne půjčovny) 

                                            026 – sekce S 95, S 96 ostatní činnosti 

Výdaje související s ubytovacím zařízení jsou možné pouze do malokapacitních ubytoven s kapacitou 
6-40 pevných lůžek (bez přistýlek). 
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