
     
 

                                                                       

  
     

 

Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, z.s.  
 
 

 

 

 

7. VÝZVA  

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

(SCLLD) 
 

Vyhlášení výzvy a příjem žádostí o dotaci: 3. 5. 2022 

Seminář pro žadatele (kancelář MAS):  10. 5. 2022 – nutná registrace předem 

Ukončení příjmu žádostí o dotaci:    2. 6. 2022 
 

Pro aktuální informace sledujte naše webové stránky www.masvhv.cz, případně se obracejte na pracovníky 

MAS: +420 734 171 720 

Podotýkáme, že účast na semináři není podmínkou pro podání žádosti o dotaci a účastníci semináře nebudou 

při hodnocení žádostí o dotaci bodově zvýhodňováni, jak tomu bylo v případě minulých výzev. 

 

Opatření / Fiche 7. výzvy 

 
Fiche 1 Zemědělství – náš chleba  

Kdo může žádat: zemědělský podnikatel 

 

Podpora 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. 

 

Na co lze žádat:  

a) Stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě 

b) nákup nemovitosti 

 

 

Fiche 2 Podnikání – naše šance 

Kdo může žádat: podnikatelské subjekty (fyzické a právnické osoby), mikropodniky a malé podniky, zemědělci  

 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností 

(CZ-NACE). 

 

Na co lze žádat: 

a) 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) 

 

 

 

http://www.masvhv.cz/


     
 

                                                                       

  
     

 

 

b) 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) 

c) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích 

stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – tvoří maximálně 30% projektu 

d) nákup nemovitostí 

 

 

Fiche 7 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

 

Kdo může žádat: Obce, svazky obcí, případně jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, 

církve apod. dle specifikace jednotlivých oblastí 

 

Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech. 

Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora 

hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6B Posílení místního rozvoje ve 

venkovských oblastech. 

 

Oblast podpory: 

Veřejná prostranství v obcích – Podpora je zaměřena na veřejná prostranství specifikovaná níže, a to 

včetně herních prvků. Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné prostranství 

definované v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecního 

úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve 

vlastnictví obce,  

 

Mateřské a základní školy – podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující 

kapacitu zařízení, 

 

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven – podpora zahrnuje 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.  

 

 


