
 

 

 

 

 

 

Plánované období  realizace projektů  2016-2020 

 

MÁTE ZÁJEM O NÁKUP STROJŮ, TECHNOLOGIÍ ČI REKONSTRUKCI A VÝSTAVBU 

BUDOV? 

POTŘEBUJETE ÚPRAVU POLNÍCH NEBO LESNÍCH CEST? 

CHYBÍ VÁM INFORMACE A PROSTŘEDKY PRO TVORBU KRÁTKÝCH 

POTRAVINOVÝCH ŘETĚZCŮ? 

 

PŮSOBÍTE NA KATASTRU JEDNÉ ČI VÍCE Z TĚCHTO OBCÍ: 

Bohdalice-Pavlovice, Brankovice, Dětkovice, Dobročkovice, Dražovice,  Habrovany, Hlubočany, 

Hoštice-Heroltice, Hvězdlice, Chvalkovice, Ivanovice na Hané, Komořany,  Kožušice, Křižanovice u 

Vyškova, Kučerov, Letonice, Lysovice, Malínky, Medlovice, Milonice, Moravské Málkovice, 

Nemochovice, Nemotice, Nesovice, Nevojice, Orlovice, Podbřežice, Prusy-Boškůvky, Rostěnice-

Zvonovice, Rousínov, Rybníček, Snovídky, Švábenice, Topolany, Tučapy, Uhřice, Vážany u Vyškova, 

Vyškov 

Obraťte se na naši organizaci MAS Vyškovsko, z.s., pokud možno v co 

nejkratším termínu. Máme k dispozici alokaci finančních prostředků na projekty 

zemědělců a vlastníků lesů pro území v oblasti Vyškovska.  

KONTAKT:     

 

 

 

 



 

 

 

OBLASTI PODPORY V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA S ALOKACÍ 

FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V MÍSTĚ PŮSOBENÍ PODNIKATELE 

PŘES MAS VYŠKOVSKO, Z.S. 

 

1.   Předávání znalostí a informační akce 
odborné vzdělávání, kurzy, workshopy - 
lesnictví, potravinářství, zemědělství - 
vytvoř. pracovních míst 

2.   Investice do zemědělských podniků 
živočišná výroba, rostlinná výroba, 
mobilní stroje pro zemědělskou výrobu 

3.   Zpracování a uvádění na trh zemědělských   
      produktů 

krátké potravinové řetězce - farmářské 
trhy, budovy, plochy, balení 
prodávajícím, marketing (ne ryby, 
včely a víno) 

4.   Lesnická infrastruktura 
investice, zvýšení hustoty lesních cest, 
budovy k technickému vybavení 

5.   Zemědělská infrastruktura 
investice, zlepšení kvality polních cest 
(extravilán a dokončující pozemkové 
úpravy) 

6.   Pozemkové úpravy náklady s tím spojené 

7.   Podpora investic na založení nebo rozvoj   
      nezemědělských činností 

zpracovatelský průmysl, rozvoj 
nezemědělských činností 

8.   Zavádění preventivních protipovodňových  
      opatření v lesích 

retence vody, protipovodňové drobné 
vodní toky, protierozní opatření, 
sanace rýh 

9.   Investice do ochrany melioračních a    
      zpevňujících dřevin 

stromy proti větrné erozi 

10. Neproduktivní investice v lesích 
značení, výstavba a rekonstrukce 
stezek (pro turisty) 

11. Investice do lesnických technologií a zpracování  
       lesnických produktů, jejich mobilizace a     
       uvádění na trh 

technologie a stroje - pro hospodaření 
na lesních pozemcích 

12. Sdílení zařízení a zdrojů 
společné investice - technologie pro 
více subjektů 

13. Horizontální a vertikální spolupráce mezi  
       účastníky krátkých dodavatelských řetězců a  
       místních trhů 

začlenění prvovýrobců do 
dodavatelských řetězců (pěstitel --> 
prodejce) - jeden mezičlánek 


