Dotační příležitosti z Programu rozvoje venkova prostřednictvím
MAS Boleslavsko v letech 2022 – 2023?
Vážení zájemci o dotaci,
rádi bychom Vás informovali, že i v příštím roce bude naše místní akční skupina MAS Boleslavsko
vyhlašovat výzvu na podání žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova. Abychom správně nastavili
objem finančních prostředků pro jednotlivé oblasti podpory, potřebujeme znát Váš zájem o poskytnutí
dotace.

Pokud chystáte nebo máte připravený projet na některý z níže uvedených záměrů
a zvažujete podání žádosti o dotaci, dejte nám o tom prosím vědět.
Kontaktujte nás nejlépe do 22. 10. 2021 e-mailem na info@mas-boleslavsko.cz nebo na
telefonním čísle 702 097 109.
Výzva bude vyhlášena na tato opatření:
Fiche 1 - Rozvoj a modernizace zemědělských podniků
Fiche 2 - Podpora podnikání na venkově
Fiche 5 - Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově.

Na co může být dotace poskytnuta:
Ve Fichi 1
Oprávněný žadatelé: zemědělští podnikatelé
• na stavby, stroje a technologie pro zemědělskou prvovýrobu
• dotace je ve výši 50 %
Ve Fichi 2
Oprávnění žadatelé: podnikatelé v nezemědělském i zemědělském sektoru
• na stavební obnovu (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či novou výstavbu
provozovny, kanceláře či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších
budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušného zázemí)
• na pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup
zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software)
• dotace dle velikosti podniku ve výši 25% - 45 %
Ve Fichi 5
Oprávnění žadatelé (blíže jsou specifikováni u jednotlivých oblastí): obec nebo svazek obcí,
příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, školské právnické osoby, církve a
náboženské společnosti, nestátní neziskové organizace
• na podporu základních služeb na venkově a na obnovu vesnic v níže uvedených oblastech
• dotace ve výši 80 %

a) Veřejná prostranství v obcích
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí
o vytváření nebo rekonstrukce veřejných prostranství (tj. náměstí, návsi, tržiště,
navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice
a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce)
o úprava povrchů, osvětlení, oplocení a pořízení venkovního mobiliáře jako např. lavičky,
stoly, stojany na kola, orientační mapy, úřední desky, informační tabule, plakátovací
plochy, přístřešky do 25 m2
o pořízení solitérních prvků k dotvoření celkového charakteru prostranství – vodní prvky
(kašny, fontány, pítka, ptačí napajedla či koupadla)
o herní prvky
b) Mateřské a základní školy
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí nebo svazkem obcí,
školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou
zřízeny krajem či organizační složkou státu
o investice do mateřských a základních škol nenavyšujících kapacitu zařízení
o rekonstrukce nebo rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného
stravovacího a hygienického zařízení
o pořízení venkovního mobiliáře a herních prvků v případě mateřské školy
o pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného
stravovacího zařízení
c) Hasičské zbrojnice
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí
o investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem
služby JSDH obce kategorie JPO V
o rekonstrukce nebo obnova či rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny,
umývárny, toalety)
o pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice
d) Obchody pro obce
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí
o investice do obchodu zejména se smíšeným zbožím (prodejny, mobilní i stabilní
stánky)
o výstavba nebo rekonstrukce budov či stánků pro obchod i příslušného zázemí (šatny,
umývárny, toalety)
o pořízení technologií a dalšího vybavení pro obchod
o pojízdná prodejna (pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez podkategorie G)
včetně technologií a dalšího vybavení
e) Vybrané kulturní památky
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí,
registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby, nestátní
neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.)
o obnova a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova. Nemovitým kulturním
dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí,
registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby, nestátní
neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.)
o investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní,
spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny,
sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven

o
o
o
o

mobilní stavby – buňky pro klubovny
rekonstrukce nebo obnova či rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného
zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven
pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně
obecních knihoven
mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky
(velkokapacitní stany, party stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní
toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení

g) Stezky
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí
o jsou podporovány projekty v oblasti veřejně přístupných pěších a lyžařských stezek,
hipostezek a dalších tematických stezek mimo území lesa
o výstavba nebo rekonstrukce a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hipostezek a
tematických stezek, jejich značení, směrové a informační tabule či interaktivní prvky
o stavební výdaje související s danou stezkou – zřizování odpočinkových stanovišť,
přístřešků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, budování a zpevnění
mostků, lávek, vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro koně a případně další stavební výdaje
související s danou stezkou
h) Muzea a expozice pro obce
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí
o rekonstrukce a obnova výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a
historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a
tradiční lidovou kulturu
o rekonstrukce, obnova či rozšíření budov a ploch pro realizaci výstavních expozic a
muzeí i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)
o pořízení technologií a dalšího vybavení pro realizaci výstavních expozic a muzeí,
zejména výstavních vitrín, panelů, informačních tabulí, osvětlení, audiovizuální
techniky, počítačové techniky (hardware i software) a zabezpečovacího zařízení
Prostřednictvím naší MAS mohou být podpořeny pouze projekty, které mají místo realizace v těchto
obcích: Bakov nad Jizerou, Bradlec, Březno, Dlouhá Lhota, Dobrovice, Dolní Stakory, Kolomuty,
Kosmonosy, Nepřevázka, Obrubce, Obruby, Řepov, Sukorady, Vinařice a Židněves.
Zájemci mohou své projektové záměry a přípravu žádostí o dotaci bezplatně konzultovat v kanceláři
MAS.
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