Název fiche
F1 - Investice do zemědělských
podniků

Oprávněný žadatel

1. Výzva

2. Výzva

Potencionální zájemci
v 1. výzvě nebyly vybrány 3
žádosti

Zbývá

zemědělský podnikatel

2 044 759 Kč

0 Kč

F2 - Lesnická infrastruktura

držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo
vypůjčitelé) lesů, vysoké školy se školním
polesím, obce, právnické osoby zřízené nebo
založené obcemi nebo kraji, dobrovolné
svazky obcí

0 Kč

0 Kč

v rámci 1. výzvy nebyla
podána žádná žádost

3 000 000 Kč

F3 - Zemědělská infrastruktura

obec nebo zemědělský podnikatel

0 Kč

0 Kč

v rámci 1. výzvy nebyla
podána žádná žádost

4 000 000 Kč

0 Kč

4 000 000 Kč

upřesnění po ukončení příjmů
žádostí po 31.5.2019

0 Kč

0 Kč

4 000 000 Kč

předpokládá se, že o tuto fichi
další zájem nebude

0 Kč

0 Kč

1 000 000 Kč

předpokládaný převis,
upřesnění po ukončení příjmu
žádostí po 31.5.2019

0 Kč

0 Kč

0 Kč

neplánujeme využít fichi

podnikatelské subjekty (FO a PO) F4 - Podpora investic na založení nebo
mikropodniky a malé podniky ve venkovských
rozvoj nezemědělských činností
oblastech, jakož i zemědělci
vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel
PUPFL, sdružení s právní subjektivitou a
F5 - Neproduktivní investice v lesích
spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo
vypůjčitelů PUPFL
držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo
vypůjčitelé) lesů, vysoké školy se školním
polesím, obce, právnické osoby zřízené nebo
založené obcemi nebo kraji, dobrovolné
F6 - Investice do lesnických technologií
svazky obcí,fyzická nebo právnická osoba
a zpracování lesnických produktů,
poskytující služby v lesnictví, pokud je malým
jejich mobilizace a uvádění na trh
nebo středním podnikem, fyzické nebo
právnické osoby podnikající v lesnictví, které
splňují definici mikro, malého a středního
podniku
F7 - spolupráce MAS
Zbývající alokace

Stav k 23.5.2019
Zbývající alokace
10 % korekce za nečerpání
Konečná zbývající alokace

7 892 241 Kč
1 893 700 Kč
5 998 541 Kč

30 241 Kč

862 000 Kč
7 892 241 Kč

