Výzva ke sběru projektového záměru z aktivit
čl. 20 PRV a POV PK
MAS ORLICKO, z.s. plánuje na začátku roku 2020 vyhlásit další a zároveň poslední výzvu
z Programu rozvoje venkova (=PRV) v období 2014 - 2020.
V únoru 2019 proběhlo jednání Rady MAS, kde bylo projednáno, že výzva v hodnotě přibližně
31 mil. Kč bude zaměřena na aktivity na podporu živočišné, rostlinné výroby a také na čl. 20,
kde bude možné být žadatelem obec, svazek obcí, příspěvkové organizace obcí a svazků, ve
vybraných aktivitách také NNO nebo církve. Toto rozhodnutí vyplynulo z vyhodnocení
jednotlivých výzev MAS, které se uskutečnilo v rámci zpracování střednědobé evaluace SCLLD.
Na základě toho byly uspořádány 3 workshopy na téma „Mapování potřeb obcí“, které se
uskutečnily od 26. – 28. 2. 2019. Byly stěžejně určeny pro obce, které do současné doby měly
méně příležitostí realizovat rozvoj území z dotačních podpor.
V rámci těchto jednání byl představen i časový harmonogram činností v PRV. Během měsíce
března 2019 bude probíhat sběr projektových záměrů. Projektové záměry budou stěžejním
podkladem pro následující jednání o nastavení konkrétních parametrů programového
rámce PRV, které budou sloužit k následnému podání změny v PRV.

Prosíme o zaslání projektových záměrů, které doplňte do formulářů zveřejněných na webu
MAS. Je možné zaslat i více projektových záměrů, každý záměr v jednom formuláři.

V rámci workshopů byla představena i možnost podpory z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje (=POV PK). V případě zájmu, prosíme, o zaslání projektových záměrů do
POV PK zpracovaný do uvedeného formuláře na webu MAS (totožný pro čl. 20).

Aktivity z čl. 20
INVESTIČNÍ projektové záměry mohou být zaměřeny na jednu z těchto aktivit:
•

veřejné prostranství v obcích

•

mateřské a základní školy

•

hasičská zbrojnice

•

obchody pro obce

•

vybrané kulturní památky

•

kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven

•

stezky

•

muzea a expozice pro obce

Bližší specifikace jednotlivých aktivit naleznete v přiložených Pravidlech pro čl. 20.

Výše dotace – 80 %

Kolik lze žádat?
V současné době není nastavena doporučená výše projektu. Velikost projektu bude jedním
z bodů projednávání nad konkrétními parametry po sběru projektových záměrů.

Prosím o zaslání všech projektových záměrů nejpozději do 28.
Ing. Alice Brožková
projektový manažer PRV
tel.: 735 755 724

brozkova@mas.orlicko.cz

3. 2019.

POV – Malý LEADER pro ORLICKO (2020)
Výše dotace – 70 %
Podporované oblasti (investiční nebo neinvestiční)
•

obnova a údržba občanské vybavenosti

•

obnova a údržba veřejného prostoru, sportovních zařízení a sakrálních staveb
(pořízení vybavení pro dlouhodobé využití, nelze žádat na běžný spotřební materiál)

Více informací v přiložené prezentaci z workshopů

Prosím o zaslání všech projektových záměrů nejpozději do 28.
Bc. Martina Rosenbergerová
administrativní pracovnice a referentka, IROP
tel.: 733 538 864
rosenbergerova@mas.orlicko.cz

3. 2019.

