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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 - 2013

Společnost HERTIN s.r.o. Vám nabízí odborné poradenství při využití dotačních titulů z

Programu rozvoje venkova. Dle výzev bude reálné čerpat finanční prostředky pro 

zemědělské i nezemědělské právnické subjekty (mikropodniky, obce, družstva) či fyzické 

osoby. O finanční prostředky bude možno zažádat v připravovaném podzimním kole, tj. 

říjnu 2012.

Úspěšné zpracování projektu zabere několik týdnů, a proto je nezbytné již nyní začít 

s přípravou. V září, po spuštění výzvy, bude nutné připravované projekty optimalizovat a 

finalizovat dle zveřejněných pravidel a podmínek.

Zajímavé pro Vás mohou být tyto oblasti:                                   

- Investice do lesů – podpora je určena na obnovu 
lesních porostů, investice k pořízení lesnické techniky 
či rekonstrukce lesnické infrastruktury (cest aj.), 
pořízení a modernizace technologií pro zpracování 
biomasy.
Příjemcem podpory může být fyzická nebo právnická 
osoba, sdružení s právní subjektivitou, 
obec nebo její svazky.
Dotaci je možno získat ve výši až 100% výdajů 
na projekt.

- Využívání poradenských služeb – podpora je určena na zavádění nových výrob, 
výrobních metod a technologií při ochraně životního prostředí, poradenství v okruzích 
platné legislativy, optimalizace hospodaření podnikajících osob, oblasti bezpečnosti 
práce, ekologické oblasti.
Příjemcem podpory může být fyzická nebo právnická osoba podnikající 
v zemědělské výrobě či hospodařící v lesích.
Dotaci je možno získat ve výši až 80% výdajů na projekt.

- Podpora cestovního ruchu - podpora je určena na vybudování, modernizaci, 
rekonstrukci ubytovacích zařízení včetně stravování, sportovních zařízení, půjčoven 
sportovních potřeb a další turistické infrastruktury (stezky aj.), také na nákup 
vybavení ubytovacích jednotek (nábytek, elektrické spotřebiče) či sportovních 
zařízení (sportovní potřeby), pořízení výpočetní techniky, technickou či projektovou 
dokumentaci.
Příjemcem podpory může být fyzická i právnická osoba, nestátní nezisková 
organizace a zájmové sdružení právnických osob.
Dotaci je možno získat ve výši až 90% výdajů na projekt.

Bližší informace k jednotlivým tématům Vám rádi poskytneme telefonickou či mailovou 

formou, popř. osobně.
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