Výzvy MAS k podání žádostí o
dotace v rámci SCLLDRozvojová strategie MAS Rozkvět
2014-2020
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001615
V rámci PRV
Program rozvoje venkova

Finanční rámec pro Programový rámec SCLLD PRV
Fiche č.

Název

Alokace dotace
SCLLD

1

MIKROPODNIKY

5 500 000 Kč

2

ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

7 600 000 Kč

3

ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY

4

LESNICKÉ TECHNOLOGIE

3 000 000 Kč

5

KRÁTKÉ ŘETĚZCE

2 075 700 Kč

6

CESTOVNÍ RUCH

8 000 000 Kč

7

MAS - SPOLUPRÁCE

1 797 583 Kč

Alokace dotace z PRV celkem

11 500 000 Kč

39 473 283 Kč

Harmonogram výzev – rok 2017
Fiche č.

Název

Alokace dotace
SCLLD

1

MIKROPODNIKY

4 000 000 Kč

2

ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

4 000 000 Kč

3

ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY

6 000 000 Kč

4

LESNICKÉ TECHNOLOGIE

3 000 000 Kč

5

KRÁTKÉ ŘETĚZCE

0 Kč

6

CESTOVNÍ RUCH

6 000 000 Kč

7

SPOLUPRÁCE

1 200 000 Kč

Harmonogram výzev – rok 2018
Fiche č.

Název

Alokace dotace
SCLLD

1

MIKROPODNIKY

0 Kč

2

ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

1 000 000 Kč

3

ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY

1 000 000 Kč

4

LESNICKÉ TECHNOLOGIE

5

KRÁTKÉ ŘETĚZCE

2 075 700 Kč

6

CESTOVNÍ RUCH

2 000 000 Kč

7

SPOLUPRÁCE

0 Kč

597 583 Kč

Harmonogram výzev – rok 2019
Fiche č.

Název

Alokace dotace
SCLLD

1

MIKROPODNIKY

1 500 000 Kč

2

ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

2 600 000 Kč

3

ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY

4 500 000 Kč

4

LESNICKÉ TECHNOLOGIE

0 Kč

5

KRÁTKÉ ŘETĚZCE

0 Kč

6

CESTOVNÍ RUCH

0 Kč

7

MAS - SPOLUPRÁCE

0 Kč

Fiche 1 -

Mikropodniky

Zaměření projektů:
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace
ekonomických činností (CZ-NACE)4:
C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví
stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s
výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva),
F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),
G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a
skupiny47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách),
J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61),
M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),
N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1
(Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3(Pořádání konferencí a hospodářských výstav),
N 82.92 (Balicí činnosti),
P85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),
S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobnÍ potřebu a převážně pro domácnost) a S 96
(Poskytování ostatních osobních služeb).

Fiche 2 -

ZPRACOVÁNÍ
ZEM.PRODUKTŮ

Zaměření projektů:
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se
týkají zpracování zem. produktů a jejich uvádění na trh.
- investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných
manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro
zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení
výrobků a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny,
výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování.
- investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů,
investice související s uváděním zemědělských a potravinářských
produktů na trh a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve
zpracovatelském provozu.

Fiche 3 - Zemědělské podniky
Zaměření projektů:
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v
živočišné a rostlinné výrobě:
- investice do zemědělských staveb a technologií pro
živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou
produkci.
investice na pořízení mobilních strojů pro
zemědělskou výrobu a investice do pořízení
peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v
zemědělském podniku.

Fiche 4 – Lesnické technologie
Zaměření projektů:
Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií
určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např.
stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních
porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních
zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje,
technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se
může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících
provozoven včetně technologického vybavení.

Fiche 5 – Krátké řetězce
Zaměření projektů:
Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatel.
řetězců a posílení jejich konkurenceschopnosti.

Příjemce dotace:
Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně
jeden musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví
zemědělství nebo potravinářství. Může se jednat o
následující subjekty: zemědělský podnikatel, výrobce
potravin, NNO zastupující zemědělce nebo zpracovatele
potravin, obce nebo svazky obcí.

Fiche 6 - Cestovní ruch
Zaměření projektů:
Podporovány budou investice do vybraných
nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických
činností (CZ-NACE)4:
I (Ubytování, stravování a pohostinství),
R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)
- u činností R 93 nebo I 56, doloží žadatel dokument prokazující, že v
okruhu 10 km od místa realizace se nachází objekt venkovské turistiky s
návštěvností min. 2000 osob/rok

Fiche 7 – MAS - Spolupráce
Zaměření projektů:
- Organizace měkkých akcí - propagační, informační, vzdělávací a
volnočasové. Pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav,
přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených;
publikace, brožury, letáky apod.
Zaměření na podporu tradic, kultury a volnočasových aktivit na
venkově, na podporu místní produkce a místních výrobků a služeb.
- Hmotné a nehmotné investice - investice týkající se odbytu místní
produkce včetně zavedení značení místních výrobků a služeb; investice
související se vzdělávací i aktivitami (mimoškolní a osvětové vzdělávání
lokálních lidských zdrojů) ;

