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V Praze dne 13.února 2009 
 
 

Oddělení metodiky osy 1 PRV 

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: 222 871 620 
fax: 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz 

 
   Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt:  Michal Anton , tel.: 222 871 744, e-mail: Michal.Anton@szif.cz 

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

 
Zveřejnění Pravidel pro žadatele PRV a Žádosti o dotaci PRV opatření II.2.4. 
– 6.kolo příjmu žádostí 
 

Na webových stránkách SZIF byla zveřejněna Pravidla pro žadatele PRV a Žádost o dotaci PRV pro 
opatření II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (6.kolo 
PRV). 

 

Pravidla pro žadatele PRV 

Pravidla pro žadatele pro podopatření II.2.4.1. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a 
zavádění preventivních opatření 

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA II → 2.4.1. Obnova lesnického potenciálu po 
kalamitách a zavádění preventivních opatření → Soubory ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytnutí dotace na projekty PRV - Podopatření II.2.4.1. Obnova lesního potenciálu po 
kalamitách a zavádění preventivních opatření (6.kolo PRV) 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa2/2/24/241/1234439942281.pdf 

 

Osnova projektu pro podopatření II.2.4.1. záměr a) – formát *.doc - 6. kolo PRV 

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA II → 2.4.1. Obnova lesnického potenciálu po 
kalamitách a zavádění preventivních opatření → Soubory ke stažení → Osnova projektu pro podopatření 
II.2.4.1.a) (formát *.doc - 6. kolo PRV) 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa2/2/24/241/1234446527796.doc 

 

Osnova projektu pro podopatření II.2.4.1. záměr b) – formát *.doc - 6. kolo PRV 

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA II → 2.4.1. Obnova lesnického potenciálu po 
kalamitách a zavádění preventivních opatření → Soubory ke stažení → Osnova projektu pro podopatření 
II.2.4.1.b) (formát *.doc - 6. kolo PRV) 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa2/2/24/241/1234446556421.doc 

 

Podklady pro posouzení kalamitní situace na lesním majetku – formát *.doc - 6. kolo PRV 

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA II → 2.4.1. Obnova lesnického potenciálu po 
kalamitách a zavádění preventivních opatření → Soubory ke stažení → Podklady pro posouzení kalamitní 
situace na lesním majetku (formát *.doc - 6. kolo PRV) 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa2/2/24/241/1234446582421.doc 

 

Pravidla pro žadatele pro podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích 

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA II → 2.4.2. Neproduktivní investice v lesích → 
Soubory ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty PRV - 
Podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích (6.kolo PRV) 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa2/2/24/242/1234439970859.pdf 

 

Osnova projektu pro podopatření II.2.4.2. – formát *.doc - 6. kolo PRV 

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA II → 2.4.2. Neproduktivní investice v lesích → 
Soubory ke stažení → Osnova projektu pro podopatření II.2.4.2. (formát *.doc - 6. kolo PRV) 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa2/2/24/242/1234446745000.doc 
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Žádost o dotaci PRV 

SW nástroj pro vyplňování Žádosti o dotaci z PRV 

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Soubory ke stažení → Žádost o dotaci z PRV 
(Softwarový nástroj k vyplnění Žádosti o dotaci z PRV) 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/1199796450703.pdf 

 

Instruktážní list k vyplňování Žádosti o dotaci z PRV 

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Soubory ke stažení → Instruktážní list pro vyplňování 
Žádost o dotaci z PRV (Prostý PDF dokument) 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/1181656732714.pdf 

 

 

Žádost o dotaci z PRV – prostá „nevepisovací“ verze PDF 

Žádost o dotaci PRV pro opatření II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora 
společenských funkcí lesů 

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA II → 2.4. Obnova lesnického potenciálu po 
kalamitách a podpora společenských funkcí lesů → Soubory ke stažení → Žádost o dotaci PRV pro 
opatření II.2.4. – 6. kolo (Prostý formulář PDF) 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa2/2/24/1234446485375.pdf 

 
 
 
 

Michal ANTON 
Oddělení metodiky osy 1 PRV 

 
 


