
8. výzva PRV – opatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic, III.2.1.2 Občanské 
vybavení a služby, III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 
venkova, I.1.2 Investice do lesů

Opatření:    III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic  
Příjemci: 
Záměr a): obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických 
osob, církve a jejich organizace – projekt musí být realizován v obci do 500 obyvatel
Záměr b): obce, svazky obcí – obce do 2000 obyvatel s kapacitou do 2000 E.O.
Záměr c) obce – do 500 obyvatel
Výše dotace: výše dotace je 90 %, min. výše dotace je 50 tis. Kč, max. výše dotace je u 
záměru a) stanovena na 5 mil., u záměru b) na 40 mil., u záměru c) na 1,5 mil.
Záměry: 

a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
- Budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy včetně pro vodu 

propustných komunikací
- Budování a obnova sítí technické infrastruktury
- Obnova veřejných prostranství obce
- Parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně v zastavěném území obce
- Nákup techniky na údržbu zeleně
- Nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % způsobilých výdajů
b) Vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu 
- Budování vodovodů pro veřejnou potřebu, vodních zdrojů
- Budování kanalizací pro veřejnou potřebu, čistíren odpadních vod
- Doprovodná síť technické infrastruktury
- Nákup strojů, technologie, hardware, software a vybavení souvisejících 

s projektem ČOV
- Nákup budov a staveb v souvislosti s projektem do 10 % způsobilých výdajů
c) Územní plán – zpracování územního plánu projektantem  

Pro všechny záměry jsou způsobilé výdaje na projekt a technickou dokumentaci, nákup 
pozemku

Opatření:    III.2.1.2 Občanské vybavení a služby  
Příjemci: obce, svazek obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických 
osob, církve a jejich organizace 
Výše dotace: výše dotace je 90 %, min. výše dotace je 50 tis. Kč, max. výše dotace je u 
záměru a) stanovena na 15 mil., u záměru c) 0,5 mil..
Záměry: 

a) a d) Občanské vybavení a služby (záměr a nezakládá veřejnou podporu, záměr 
d) zakládá veřejnou podporu)

- stavební obnova, výstavba budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního 
zařízení k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti školství, sociálních 
služeb, péče o děti, základní obchodní infrastruktury, kultury, zdravotnictví, 
sportovních a volnočasových aktivit, tělovýchovy a integrovaných informačních a 
školících center s využíváním ICT

- stavební obnova a výstavba budov a ploch občanské vybavenosti pro veřejnou 
správu a budov hasičských zbrojnic včetně rozvodů, vytápění a sociálního 
zařízení

- stavební obnova nebo nová výstavba sítí technické infrastruktury



- nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software souvisejících 
s projektem do 10 % způsobilých výdajů

c)zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a 
církevní aktivity
- investice na pořízení materiálně – technického zázemí a vybavení
- nákup hardware a software souvisejících s projektem

Pro všechny záměry jsou způsobilé výdaje na projekt a technickou dokumentaci, nákup 
pozemku a staveb souvisejících s projektem do výše 10 % způsobilých výdajů

Opatření:    III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova     
Příjemci: záměr a) obce, záměr b,c) obce, svazek obcí, nestátní neziskové organizace, 
zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace
Výše dotace: výše dotace 90 % způsobilých výdajů, min. výše dotace je 50 tis. Kč, max. 
výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci tříletých období činí 200 000 €
Oblasti podpory: 

a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova
- zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví, zpracování programů 

regenerace památkově chráněných území, plánů péče o krajinné památkové zóny
- zpracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově
- publikační činnost v přímé vazbě na daný projektový záměr
- geodetické práce související s projektovým záměrem

b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
- stavební obnova, revitalizace a zhodnocení památkových budov, kulturních 

objektů a prvků 
- zajištění stavebně historických průzkumů
- nákup staveb a pozemků souvisejících s projektem

c) stálé výstavní expozice
- investice na realizaci výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních 

a historických zajímavostí s vazbou na místní historii a umělecké aktivity a 
tradiční lidovou kulturu

- nákup staveb a pozemků souvisejících s projektem
- nákup zařízení, vybavení, hardware a software nezbytných pro realizaci projektu

Projekty budou realizovány v obcích do 500 obyvatel.

Opatření:    I.1.2.1 Lesnická technika     
Příjemci: Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její 
svazky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení 
s právní subjektivitou nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků
Výše dotace: max. výše dotace 50 % způsobilých výdajů, min. výše dotace je 10 tis. Kč
Oblasti podpory: 

d) Pořízení strojů 
- stroje a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, 

meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží
- stroje a zařízení pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů, na výrobu 

materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví 
ekologickými technologiemi včetně zpracování potřebních zbytků

Opatření:    I.1.2.2 Technické vybavení provozoven     
Termín pro předkládání žádostí: od 6.10.2009 do 26.10.2010 
Příjemci: Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, 
které mají méně než 10 zaměstnanců a jejichž roční obrat je nižší než 2 mil. €



Výše dotace: max. výše dotace 50 % způsobilých výdajů, min. výše dotace je 10 tis. Kč
Oblasti podpory: 

a) Technické vybavení provozoven 
- Pořízení a modernizace technologií, které umožní zpracování a využití zůstatkové 

biomasy pro energetické a jiné účely (včetně software a nákupu licence)
- Výstavba či modernizace provozu na zpracování lesnických produktů – stavební 

objekty a technologické vybavení
- Náklady na projekt a technickou dokumentaci
- Nákup nemovitosti – staveb, budov, pozemku

Opatření:    I.1.2.3 Lesnická infrastruktura  
Termín pro předkládání žádostí: od 6.10.2009 do 26.10.2010 
Příjemci: Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její 
svazky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení 
s právní subjektivitou nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků
Výše dotace: max. výše dotace 100 % způsobilých výdajů, min. výše dotace je 10 tis. Kč
Oblasti podpory: 

b) Výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m 
šíře, včetně souvisejících objektů – lesní cestou se rozumí cesty, ke kterým lze 
dřevo přibližovat, nebo je po nich odvážet

c) Výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení 
upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů 

- Výstavba a opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích
- Opatření zaměřená na ochranu půdy, vody a úpravu vodního režimu v lesích 

v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů nebo v chráněných oblastech 
přirozené akumulace vod

- Výstavba a opravy retenčních vodních nádrží se týkají objektů, které souvisí 
s hospodařením v lesích; retenční nádrž musí sousedit s lesním pozemkem

d) Výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních 
infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství – např. 
manipulační sklady, skládky na dřevní hmotu, rozvody energie, vody a kanalizace 

Pro všechny záměry jsou způsobilé výdaje na projekt a technickou dokumentaci, nákup 
pozemku
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