
Programový rámec PRV: Fiche 4 – Zemědělská infrastruktura 
 
Stručný popis Fiche: 
Tato fiche má vazbu na článek 17, odstavec 1, písmeno c) v rámci operace 19.2.1. 
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací 
nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a 
konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 
zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení 
hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a 
modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace 
zemědělských činností. 
 
Oblasti podpory: 
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV 
vycházejících z potřeb území) 
 
Vymezení aktivit a typu projektů, které budou v rámci dané Fiche podporovány: 
Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním 
zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě 
rekonstrukce a výstavby polních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů 
a technického vybavení.  
Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, (kromě projektů, 
kdy je žadatelem/příjemcem dotace obec), a mimo intravilán obce. Mezi související objekty a technické 
vybavení patří: mosty, propustky, brody, silniční příkopy a jejich zaústění do recipientů, svodnice, 
trativody, pramenné jímky, nájezdy, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště a veškeré bezpečnostní 
zařízení na polní cestě přiměřené kategorii cesty (svodidla, zábradlí, dopravní značky).  
 
Aktivity vycházejí z těchto identifikovaných potřeb území: 
Potřeba rekonstrukce polních cest  byla dotazníkovým šetřením u obcí a v zájmové skupině podnikatelů 
v zemědělství zjištěna na území Dolní Lutyně. Na území Bohumína v k.ú. Kopytova je registrována 
poptávka po rekonstrukci mostku přes vodní tok Lutyňka, který šířkovými parametry nevyhovuje 
průjezdům zemědělské techniky. 
 
Definice příjemce dotace: 

• Obec nebo zemědělský podnikatel. 
 
Výše způsobilých výdajů: 

• min. 50 000,- Kč 
• max. 5 000 000,- Kč 

 
Preferenční kritéria: 
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro stanovení preferenčních kritérií a oblastí, které budou 
preferovány) 

1. Princip preference projektů s nižší finanční náročností. 
2. Princip preference kvality zpracování projektu 1 
3. Princip preference projektů propagující MAS Bohumínsko a  CLLD2 
4. Princip preference počtu obyvatel v místě/místech realizace projektu. 
5. Princip  preference projektů s dobou realizace max. 12 měsíců. 

Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry zvýhodnění budou uvedeny až v rámci výzvy MAS. 
 
Indikátor výstupů: 
 

- číslo  93701  
- název  Počet podpořených podniků/příjemců  
-  výchozí stav  0  
- hodnota pro mid-term (r. 2018)  0 
- cílový stav  1 

 
                                                        
1 Upřesnění preferenčního kritéria – do projektu žadatel uvede: popis a cíle projektu, potřebnost projektu, časový 
harmonogram, doložení zajištění finančních prostředků, projektový tým, cílové skupiny a dopad projektu, způsob 
zajištění udržitelnosti, projekt je realizovatelný. 
2 Popis nástrojů aktivit propagujících MAS Bohumínsko a CLLD nad rámec povinné publicity projektu. 


