
Harmonogram vyhlášených FICHÍ ve Výzvě č.3 v roce 2018 

Vyhlášení výzvy: nejdříve 30. 4. 2018, nejpozději 14. 5. 2018 

Příjem žádostí: 28. 5. – 10. 6. 2018 

Název FICHE 
Číslo FICHE a 

článku nařízení 
PRV 

Míra dotace  Alokace Podporované aktivity  Typy příjemců 

Rozvoj sektoru živočišné 
výroby a šlechtění 

PRV/1, čl. 17.1.a 

50 % 
+10 % ANC 
+10 % mladý 
zemědělec 

3 mil. Kč 
* investice do technologií, staveb a strojů do živočišné 
výroby 
 

*  zemědělský podnikatel 
 
 

Diverzifikace a nové 
příjmy do zemědělské 
výroby 

PRV/4, čl. 19.1.b 
25 % velký podnik 
35 % střední podnik 
45 % malý podnik 

3 mil. Kč 

*  investice do vybraných nezemědělských činností dle CZ-
NACE 
 
* podpora maloobchodu 
 

* podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky 
a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i 
zemědělci 

Podpora drobného 
nezemědělského 
podnikání 

PRV / 6, čl. 19.1.b 
25 % velký podnik 
35 % střední podnik 
45 % malý podnik 

3 mil. Kč 

* investice do vybraných nezemědělských činností dle CZ-
NACE 
 
*podpora mikropodniku 
 

* podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky 
a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i 
zemědělci  
 

Neproduktivní investice 
v lesích 

PRV/7, čl. 25 (NIL) 100 % 1,1 mil. Kč 

* investice na posílení rekreační funkce lesa (značení, 
výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty – do šíře 2 m, 
herní a naučné prvky, …) 
* investice na usměrňování návštěvnosti území (přístřešky, 
závory, informační tabule, …) 
* údržba lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků, …) 
* zajištění bezpečnosti návštěvníků (mostky, lávky, zábradlí, 
…) 

* vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL 
* sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, 
nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL 

Zlepšení kvality polních 
cest 

PRV/8, čl. 17.1.c 90 % 3 mil. Kč 

* výstavba a rekonstrukce polních cest 
* podpora obnova či nová výstavba souvisejících objektů a 
technického vybavení (mosty, propustky, brody, nájezdy, 
bezpečnostní zařízení na polní cestě, …) 

* obec 
* zemědělský podnikatel 


