MAS STŘEDNÍ HANÁ PŘIPRAVUJE 1. VÝZVU
V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA


Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje
venkova na období 2014 – 2020



Termín vyhlášení výzvy: 16. dubna 2018



Termín příjmu žádostí: od 30. 04. 2018 do 14. 05. 2018. Podání Žádosti o dotaci na MAS
(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře. Obsahově rozsáhlé či velkoformátové
přílohy lze dodat v listinné podobě.



Termín registrace na RO SZIF: 25. 06. 2018



Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář MAS, nám. Míru 21, Kojetín 752 01
(budova Úřadu práce, 1. patro)



Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS
v termínech uvedených jako úřední dny (pondělí, středa) v čase od 8:00 – 16:00 vždy po
telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.



Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Střední Haná.
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 5.500.000,00 Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4.
Číslo
Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č.
1305/2013

Alokace
pro 1. výzvu

F1

Investice do zemědělských
podniků

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do
zemědělských podniků

2.000.000,00 Kč

F2

Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a
uvádění na trh zemědělských produktů

600.000,00 Kč

F3

Podpora investic na založení
nebo rozvoj
nezemědělských činností

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora
investic na založení nebo rozvoj nezemědělských
činností

2.500.000,00 Kč

F4

Investice do ochrany
melioračních a zpevňujících
dřevin

Článek 25 (IOD) - Investice do ochrany
melioračních a zpevňujících dřevin

400.000,00 Kč

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu
rozvoje venkova na období 2014–2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci
strategie komunitně vedeného místního rozvoje:
(https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%
2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1513326856826.pdf)
Jak požádat o dotaci:
Zájemci o dotaci se obrátí na MAS Střední Haná, která s nimi bezplatně zkonzultuje jejich
záměr. Více informací o výzvě bude poskytnuto v rámci semináře pro žadatele, který se
uskuteční po vyhlášení výzvy.
Kontaktní údaje:
• Ing. Jarmila Matoušková, tel.: 725 889 593, e-mail: jarka.matouskova@email.cz;
adresa kanceláře MAS: nám. Míru 21, Kojetín, 752 01 (budova Úřadu práce, 1. patro)
• Informace k výzvě: http://masstrednihana.cz/program-rozvoje-venkova_vyzva-c-1/

