
Název fiche Fiche č. 2 Budování, rekonstrukce a údržba polních cest 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská infrastruktura 

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. 

 

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche Fiche je zaměřena na investice do infrastruktury související 
s rekonstrukcí a výstavbou polních cest včetně souvisejících 
objektů a technického vybavení. Cílem je lepší přístup 
k zemědělským pozemkům. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl: 1) Zajištění kvalitního životního prostředí pomocí 
 kvalitní infrastruktury 
Specifický cíl: 1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních 
 komunikací 
Opatření: 1-1-3) Budování, rekonstrukce a údržba polních 
 cest 

 

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním 
zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest: 
 rekonstrukce a výstavby polních cest bude podporována, 
 obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení (např. mosty, propustky, 

brody, příkopy, svodnice, trativody, výhybny, obratiště, zábradlí, dopravní značky). 
Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a mimo intravilán 
obce. 

 

Definice příjemce dotace 

Obec nebo zemědělský podnikatel. 

 

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

min. 50 000 Kč 
max. 5 000 000 Kč 

 

Preferenční kritéria 

Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska: 
 velikosti zpřístupněných pozemků, 
 komplexnosti, 
 výše požadované dotace, 
 typu žadatele, 



 velikosti obce (počet obyvatel). 
Konkrétní kritéria a jejich bodové ohodnocení budou stanovena v jednotlivých výzvách. 

 

Indikátory výstupů 

číslo 93701  
název Počet podpořených podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 
- milník (2018) 1 
- cílový stav 2 

 

Indikátory výsledků 

Závazný indikátor není stanoven. 

 


