
 
 

 

 

Výzva ke sběru projektového záměru do živočišné a 

rostlinné výroby v PRV 

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 střednědobého hodnocení 

strategie. 

 

Časový harmonogram činností v PRV 

V současné době jsme ve fázi mapování potřeb v území. Během měsíce března 2019 bude 

probíhat sběr projektových záměrů, které poslouží pro následné jednání o nastavení 

konkrétních parametrů pro připravovanou výzvu v měsíci dubnu/květnu 2019.  

Nově nastavené změny v PRV budou následně projednány na jednání Valné hromady MAS 

(červen 2019) a v následujících měsících by měla být změna v PRV podána na Řídící orgán ke 

schválení. Z důvodu dostatečného času na konzultace vašich projektových záměrů plánujeme 

vyhlásit „Avízo výzvy (= informaci, kdy a co budeme vyhlašovat po novém roce)“ v listopadu 

2019. Po novém roce by výzva měla být vyhlášena a příjem žádostí na MAS by měl proběhnout 

v únoru-březnu 2020. V případě, že vaše žádost projde kladně administrativní kontrolou MAS 

a bude vybrána k podpoře, budete moc žádost zaregistrovat na SZIF (přibližně červenec 2020). 

V případě, že žádost projde kladně administrativní kontrolou SZIF, žádosti s cenovým 

marketingem (=CM, 1 zakázka do 400/500 tis. Kč bez DPH) obdrží podpis Dohody do konce 

roku 2020. Žádosti s výběrovým řízením (= VŘ, 1 zakázka nad 400/500 tis. Kč bez DPH) obdrží 

podpis Dohody přibližně březen 2021. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě toho prosíme o zaslání vašich aktuálních potřeb ve formě projektových záměrů 

nejpozději do 28. 3. 2019, které doplňte do zaslaných formulářů. Je možné zaslat i více 

projektových záměrů, každý záměr v jednom formuláři. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Základní podmínky: 

Definice žadatele 

zemědělský podnikatel 

 

Výše dotace 

50 % (+ 10 pro mladé začínající zemědělce, + 10 % pro „ANC oblasti“) 

 

Podporované aktivity 

• stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě 

• stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu 

• peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku 

• nákup nemovitostí 

 

Způsobilé výdaje 

• výdaje jsou způsobilé od podání Žádosti o dotaci na MAS (přibližně 2-3/2020) = 

uzavření kupní smlouvy nebo objednávky  

 
 

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 projektových záměrů nejpozději do 28. 3. 2019. 

 
V případě zájmu je možné konzultovat vaše projektové záměry (telefonicky, emailem nebo 
osobně po domluvě). 
 
Ing. Alice Brožková 
projektový manažer PRV 
tel.: 735 755 724  
brozkova@mas.orlicko.cz  
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