
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

Předpokládané vyhlášení další výzvy: 3/2021 

Výše dotace: dle opatření  

Předpokládaná výše projektu:  0,1 – 2,0 mil.  

 

Neproduktivní investice v lesích, stezky  

- 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.  

- aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, 

přístřešků, informačních tabulí, zařízení k odkládání odpadků  

- opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.  

Výše dotace: 100%  

Předpokládaná výše projektu:  0,1 – 1,0 mil.  

 

Podpora podnikání a cestovného ruchu na venkově 

- stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, 

kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího 

zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště 

a příslušné zázemí)  

- pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup 

zařízení, užitkových vozů kategorie N1 bez podkategorie G, vybavení, hardware, software) v 

souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do 

stavu způsobilého k užívání)  

- doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a 

parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – tvoří maximálně 30% 

projektu.  

Výše dotace: 50%  

Předpokládaná výše projektu:  0,1 – 2,0 mil.  

 

Zemědělci 

- Stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě  

- pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, 

balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů)  

- výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací 

nezbytně nutných pro realizaci projektu)  

- investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin  

- investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů  

- investice související s uváděním vlastních produktů na trh (např. výstavba a rekonstrukce 

prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, e-shop apod.)  

- pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez podkategorie G pouze v kódu 012  

- investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu  

Výše dotace: 50%  

Předpokládaná výše projektu:  0,1 – 2,0 mil.  



Veřejná prostranství 

- vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně 

zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, 

veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační 

mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky, přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy),  

- vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného 

prostranství - herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla)  

- doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) - tvoří 

maximálně 30% projektu  

Výše dotace: 80%  

Předpokládaná výše projektu:  50 – 300 tis.   

 

Zázemí MŠ/ZŠ – školní jídelny, kuchyně 

- rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a 

hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy  

- pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného stravovacího 

zařízení 

- doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a 

parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní 

prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 30% projektu  

Výše dotace: 80%  

Předpokládaná výše projektu:  50 – 300 tis.   

 

Vybrané kulturní památky 

- obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků  

- jedná se o památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek 

České republiky 

- doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a 

parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule) - tvoří maximálně 30% 

projektu  

Výše dotace: 80%  

Předpokládaná výše projektu:  50 – 300 tis.   

 

Spolková činnost, komunitní/spolkové domy, místní (neprofesionální) knihovny,  

- rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, 

umývárny, toalety) včetně obecních knihoven 

- mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny;  

- pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních 

knihoven 

- mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní 

stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, 

ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení  



- doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a 

parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, 

kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení)  

- tvoří maximálně 30% projektu  

Výše dotace: 80%  

Předpokládaná výše projektu:  50 – 300 tis.   

 

Stezky 

- Výstavba/rekonstrukce a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek a tematických 

stezek, jejich značení, směrové a informační tabule či interaktivní prvky  

- 2) stavební výdaje související s danou stezkou - zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, 

výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, budování a zpevnění mostků, lávek, vyhlídky, 

zábradlí, úvaziště pro koně a případně další stavební výdaje související s danou stezkou  

- 3) doplňující výdaje jako součást projektu (zařízení k odkládání odpadků, veřejné toalety) - tvoří 

maximálně 30% projektu  

Výše dotace: 80%  

Předpokládaná výše projektu:  50 – 300 tis.   

 


