Místní akční skupina MAS Boleslavsko vyhlašuje Výzvu č. 3
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Termín vyhlášení výzvy: 11. 6. 2019

Termín příjmu žádostí na MAS: od 11. 6. 2019 do 15. 7. 2019
Územní vymezení:
Výzva se vztahuje na celé území MAS Boleslavsko. Vymezení území naleznete na tomto
odkazu: https://www.mas-boleslavsko.cz/o-nas/uzemi .

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 3. Výzvu je 7 272 500,- Kč
Žadatelé mohou ve výzvě předkládat své projekty v rámci Fiche 1, 2 a 3.
Číslo
Fiche
F1

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení
EP a Rady (EU) č. 1305/2013
Rozvoj a modernizace
Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
zemědělských podniků – Investice do zemědělských
podniků
F2
Podpora podnikání na
Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
venkově
- Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností
F3
Využití společenského
Článek 25 (NIL) - Neproduktivní
potenciálu lesů
investice v lesích
Podrobný obsah Fichí 1-3 je zveřejněn na webových stránkách
https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv.

Alokace
pro 3. výzvu
3 210 000,- Kč
3 701 000,- Kč
361 500,- Kč

Podpora ve Fichi 1 - Rozvoj a modernizace zemědělských podniků zahrnuje:
-

hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě,
je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a
rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci,
podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou
výrobu,
investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském
podniku.

Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel.
Výše dotace je 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce.
Podpora ve Fichi 2 - Podpora podnikání na venkově zahrnuje:
Dotaci pouze na investice do vybraných nezemědělských činností (dle CZ NACE):
- stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba
provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či
malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v
rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)
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-

-

pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost
(nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1 bez podkategorie G, vybavení,
hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před
uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)
doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu
odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) –
tvoří maximálně 30% projektu
nákup nemovitosti

Žadatelem mohou být podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech a také zemědělci.
Výše dotace je 25 % - 45% výdajů, ze kterých je stanovena dotace (stanovuje se dle
velikosti podniku).

Podpora ve Fichi 3 - Využití společenského potenciálu lesů zahrnuje:
Dotaci na investiční výdaje nebo na neinvestiční výdaje:
- opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro
turisty (do šíře 2 metrů), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a
naučných prvků, fitness prvků
- opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť,
přístřešků, informačních tabulí, závory
- opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků
- opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)
- nákup pozemku
Žadatelem může být pouze vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL anebo
sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů
PUPFL.
Výše dotace je 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Informační seminář pro zájemce o poskytnutí dotace
se koná ve středu 19. 6. 2019 od 10:00 hodin v kanceláři MAS Boleslavsko, 5. května 513,
Bakov nad Jizerou.
Veškeré informace k výzvě jsou zveřejněny na webových stránkách MAS Boleslavsko
https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv
Pro žadatele MAS poskytuje konzultace zdarma.
Kontaktní údaje:
MAS Boleslavsko, z.ú.
5. května 513
294 01 Bakov nad Jizerou
IČ: 03677192
Kontaktní osoba: Ing. Věra Marečková
mobil: 702 097 109
e-mail: mareckova@mas-boleslavsko.cz
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