
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1/2 

 
 
V Praze dne 9.ledna 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 Žádostí o dotaci PRV – 6.kolo příjmu 
žádostí 
 

Na webových stránkách SZIF byla zveřejněna Pravidla pro žadatele PRV a Žádosti o dotaci PRV pro 
opatření 6.kola příjmu žádostí PRV. Jedná se o Pravidla pro žadatele a Žádosti o dotaci na tato opatření: 

 

Pravidla pro žadatele PRV 

Pravidla pro žadatele pro opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků 

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 1.1. Modernizace zemědělských podniků → 
Soubory ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty PRV - 
Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků (6.kolo PRV) 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa1/1/11/1229520171078.pdf 

 

Prokázání minimální zemědělské kvalifikace – opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků 

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 1.1. Modernizace zemědělských podniků → 
Soubory ke stažení → Prokázání minimální zemědělské kvalifikace (Metodický pokyn Ministerstva 
zemědělství č.j. 41152/2008-18000 ze dne 11.11.2008) 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa1/1/11/1231494310796.pdf 

 

Pravidla pro žadatele pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců → 
Soubory ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty PRV - 
Opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců (6.kolo PRV) 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa1/3/32/1229520461812.pdf 

 

Prokázání minimální zemědělské kvalifikace – opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců → 
Soubory ke stažení → Prokázání minimální zemědělské kvalifikace (Metodický pokyn Ministerstva 
zemědělství č.j. 41152/2008-18000 ze dne 11.11.2008) 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa1/3/32/1231494410484.pdf 

 

Pravidla pro žadatele pro opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb 

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 3.4. Využívání poradenských služeb → 
Soubory ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty PRV - 
Opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb (6.kolo PRV) 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa1/3/34/1229520588203.pdf 

 

Pravidla pro žadatele pro opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA III → 1.1. Diverzifikace činností nezemědělské 
povahy → Soubory ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na 
projekty PRV - Opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy (6. kolo PRV) 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa3/1/11/1191908284251.pdf 
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Pravidla pro žadatele pro opatření III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA III → 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich 
rozvoje → Soubory ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na 
projekty PRV - Opatření III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (6. kolo PRV) 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa3/1/12/1191908166909.pdf 

 

 

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 

 

 

Žádosti o dotaci z PRV – prosté „nevepisovací“ verze PDF 

Žádost o dotaci PRV pro opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků 

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 1.1. Modernizace zemědělských podniků → 
Soubory ke stažení → Žádost o dotaci PRV pro opatření I.1.1. - 6. kolo (Prostý formulář PDF) 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa1/1/11/1231494259671.pdf 

 

Žádost o dotaci PRV pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců → 
Soubory ke stažení → Žádost o dotaci PRV pro opatření I.3.2. - 6. kolo (Prostý formulář PDF) 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa1/3/32/1231494386499.pdf 

 

Žádost o dotaci PRV pro opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb 

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 3.4. Využívání poradenských služeb → 
Soubory ke stažení → Žádost o dotaci PRV pro opatření I.3.4. - 6. kolo (Prostý formulář PDF) 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa1/3/34/1231494484859.pdf 

 

Žádost o dotaci PRV pro opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA III → 1.1. Diverzifikace činností nezemědělské 
povahy → Soubory ke stažení → Žádost o dotaci PRV pro opatření III.1.1. - 6. kolo PRV (Formulář - 
prostý PDF dokument) 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa3/1/11/1231230827734.pdf 

 

Žádost o dotaci PRV pro opatření III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA III → 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich 
rozvoje → Soubory ke stažení → Žádost o dotaci PRV pro opatření III.1.2. - 6. kolo PRV (Formulář - 
prostý PDF dokument) 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa3/1/12/1231231161531.pdf 
 
 

Michal ANTON 
Oddělení metodiky osy 1 PRV 

 
 


