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11. výzva k předkládání žádostí o dotaci pro 20. kolo PRV 
 

Místní akční skupina POHODA venkova (dále jen MAS Pv) vyhlašuje 11. výzvu k předkládání žádostí 
o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu 
rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategický Plán Leader (SPL) MAS Pv: 
 

„Krok za krokem s POHODOU venkovem“ 
 

Oblast podpory v rámci 11. výzvy (20. kolo PRV):  
 

Podpořeny budou projekty, které nejlépe naplní cíle některé z uvedených fichí: 
 

Číslo 

fiche 

Název 

 

Max. výše 

podpory (v %) 

Max. způsobilé 

výdaje 

Plánovaná alokace na fichi 

1 Konkurenceschopnost 40-60% 1 mil. Kč cca 450 tis. Kč 

Celková plánovaná alokace 

prostředků pro 11. výzvu  
min. 443 900**,- Kč 

** výše finančních prostředků je závislá na údaji uvedeném na Portálu farmáře. V současnosti se jedná o 
minimální výši určenou na tuto výzvu. V případě, že na některém z dříve podpořených projektů dojde k úspoře 
finančních prostředků, budou tyto prostředky využity v rámci této výzvy.  
 
 

Fiche č. 1: Konkurenceschopnost 
Příjemci dotace:  Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v 
zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů. Žadatel podniká minimálně 2 roky v zemědělství (u Osvědčení o zápisu do evidence 
zemědělského podnikatele rozhoduje předpokládané datum zahájení činnosti, pokud není uvedeno, 
tak datum vystavení Osvědčení). 
 
 

Příklady podporovaných aktivit: Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb a 
technologií určených pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní, 
drůbeže a včel) a pro rostlinnou výrobu. Opatření je dále zaměřeno na uvádění souvisejících produktů 
prvovýroby na trh a využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu. 
 

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje. V rámci živočišné výroby se podpora týká chovu 
skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeže a včel.  Podpořit lze např. výstavbu a rekonstrukci stájí; 
budování pastevních areálů; dojírny; haly pro chov domácí drůbeže; chov včel; výstavbu a 
rekonstrukci sil a horizontálních hal pro skladování obilovin, olejnin a luštěnin; sklady pro ovoce, 
zeleninu a chmel; stavby pro skladování krmiv a steliv; stabilní i mobilní zemědělskou techniku, strojní 
zařízení a vybavení. 
 

Realizace způsobilých výdajů z časového hlediska:             
Způsobilé výdaje u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, jsou realizovány z hlediska času 
následovně: 

1) od 1.1. 2007 do data podání Žádosti o proplacení – výdaje související s přípravou technické 
dokumentace a výdaje spojené s nákupem nemovitostí; 

2) od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF v Hradci Králové (cca polovina března 2014) 
do data předložení Žádosti o proplacení - ostatní způsobilé výdaje.  

3) žadatel je povinen zajistit realizaci projektu a úhradu způsobilých výdajů nejpozději do 30.6. 
2015 
 

Způsobilé výdaje u projektů, které zakládají veřejnou podporu, jsou realizovány z hlediska času 
následovně: 

1) od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF v Hradci Králové (cca polovina března 2014) 
do data předložení Žádosti o proplacení - ostatní způsobilé výdaje.  

 

Forma žádosti:             
Žadatel podává na MAS elektronickou verzi Žádosti o dotaci na CD na předepsaném formuláři, 
písemná podoba bude žadateli vytištěna pracovníkem MAS. Žádost o dotaci bude doplněna 
povinnými a příp. nepovinnými přílohami (v listinné podobě) uvedenými v jednotlivých fichích. 
Formuláře Žádosti a fiche lze stáhnout na internetových stránkách http://www.pohodavenkova.cz/. 
 

http://www.pohodavenkova.cz/
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Způsob podání žádostí:   
Elektronické Žádosti na CD s povinnými a nepovinnými přílohami (v listinné podobě) budou přijímány 
osobně ve 3 vyhotoveních (1 originál a 2 x kopie), která budou předložena v nerozebíratelné formě. 
Přílohy budou v jednotlivých vyhotoveních seřazeny za sebou dle Seznamu příloh uvedeného ve 
Fichích a formuláři Žádosti o dotaci !!!   
 

Žádost o dotaci předkládá a podepisuje žadatel před pracovníkem MAS osobně (u PO statutární 
orgán) nebo prostřednictvím zmocněného zástupce. Pokud žadatel podává Žádost prostřednictvím 
zmocněného zástupce, musí zmocněný zástupce k registraci Žádosti předložit zvlášť vytištěná čestná 
prohlášení s podpisem žadatele (u PO statutární orgán). 
 

Další podmínky:   

 projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a musí být v souladu s Pravidly IV.1.2. 

 žadatel zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů 

 každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než 50 % způsobilých výdajů z 
hlavního opatření/podopatření 

 v dané výzvě může žadatel podat pouze 1 žádost o dotaci 

 veškeré povinné přílohy k předkládaným žádostem musí být dodány v požadované podobě při 
příjmu žádostí na MAS, dodatečné dodání povinných příloh není přípustné 

 projekt musí být realizován na území působnosti MAS uvedeném v SPL pro období 2007 - 
2013 (s výjimkou exkurzí a propagačních akcí) 

 realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 24 měsíců (v případě leasingu do 36) od 
data podpisu Dohody (cca září 2014), nejpozději však do 30.6. 2015. 

 

Další informace:   
Kompletní znění výzvy, jednotlivé fiche (obsahuje vymezení oblasti podpory, definici příjemce dotace, 
kritéria přijatelnosti, závazné podmínky, druh a výši dotace, jednotlivé kódy způsobilých výdajů, 
preferenční kritéria či seznam povinných a nepovinných příloh), formulář žádosti o dotaci, 
harmonogram administrace, předpis týkající se transparentnosti výběru projektů a zamezení střetu 
zájmů a další včetně Pravidel pro opatření IV.I.1 a IV.I.2 vč. Metodiky, kterými jsou žadatelé povinni se 
řídit, naleznete na internetové stránce http://www.pohodavenkova.cz v sekci Ke stažení/Výzvy 
k podávání žádostí o dotaci/11. výzva k podávání projektů – zima 2014.  
 
 

Termín a místo příjmu žádostí:  

Datum vyhlášení výzvy: 20. prosince 2013 

Seminář pro žadatele: budou poskytovány individuální konzultace v kanceláři MAS 

Datum příjmu žádostí:  27. ledna 2014 (od 7 do 17 h.)  

Místo příjmu žádostí: kancelář MAS POHODA venkova, Val 26 (budova Obecního úřadu Val) 

Datum ukončení příjmu: 27. ledna 2014 v 17 hodin 

Později doručené žádosti a žádosti, které nebudou splňovat požadavky výzvy, budou z výběru 

automaticky vyřazeny !!!  

 

Kontakt pro bližší informace včetně možností bezplatné konzultace:     

Ing. Tomáš Vidlák manažer MAS Pv manager.pohoda@val.cz +420 604 535 956 

p. Luboš Řehák předseda MAS Pv lubos.rehak@val.cz +420 602 114 007  

Ing. Jiří Petr místopředseda MAS Pv jpetr@dka.cz +420 603 171 985 

 

Kancelář MAS POHODA venkova : 

Val 26, 518 01 Dobruška (budova OÚ Val) mas.pohoda@val.cz   

více na http://www.pohodavenkova.cz/  

 Luboš Řehák, předseda MAS POHODA venkova 
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