TISKOVÁ ZPRÁVA – 21. 2. 2022
MAS Moravská cesta vyhlásila 7. výzvu k předkládání žádostí o dotace z PRV
Místní akční skupina (MAS) Moravská cesta dnes vyhlásila 7. výzvu k předkládání žádostí o
dotace z Programu rozvoje venkova (PRV). Alokovaných 6 892 936 korun rozdělí ve dvou
oblastech podpory (fichích) zaměřených jak na drobné nezemědělské podnikatele, tak na
obce, školy či neziskové organizace. V rámci tzv. článku 20 (Základní služby a obnova vesnic
ve venkovských oblastech) se pak kromě mateřských a základních škol mohou o dotaci
ucházet také kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. Žádosti o dotace se přijímají od
14. března do 11. dubna.
Na Fichi 3 (Podpora oživení řemesel, živností, malých a středních firem a služeb), která
zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností, je v sedmé výzvě alokován
1 937 814 Kč. Nezemědělští podnikatelé mohou žádat o dotace například na vybavení svých
dílen či nákup užitkových automobilů atd. Dotace jim může pokrýt až 45 procent nákladů.
Ve Fichi 8 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech) jsou k dispozici
4 955 122 Kč. Šanci na získání dotace mají obce, školy, ale i neziskové organizace, které mohou
žádat o podporu třeba na rekonstrukci svých prostor či na koupi vybavení pro svoji činnost
atd. Úspěšným žadatelům dotace uhradí 80 procent nákladů.
Výzva se vztahuje na celé území MAS Moravská cesta, pro které je schválena Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na období 2014-2020. „Zájemcům o dotaci
doporučujeme, aby nás kontaktovali a domluvili se s námi na individuální konzultaci. Předejde
se tak případným nedorozuměním a chybám,“ uvedla předsedkyně MAS Moravská cesta Julie
Zendulková s tím, že zaměstnanci MAS budou žadatelům k dispozici v sídle své kanceláře. „Lze
rovněž domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových
stránkách MAS. Doporučujeme předchozí telefonickou rezervaci termínu konzultace, která je
bezplatná,“ dodala.
Při vyplňování žádosti o dotaci (případně při jakémkoliv jiném úkonu, kde pravidla stanovují
nejprve předání dokumentu ke kontrole a podpisu MAS) MAS také důrazně doporučuje
žadatelům, aby dokumenty zasílali v předstihu alespoň dvou pracovních dnů před termínem
předání na SZIF. „Při pozdějším zaslání na MAS nemůžeme garantovat včasné předání
dokumentace zpět žadateli, v důsledku čehož může dojít ze strany SZIF k ukončení administrace
pro nedodržení závazných termínů,“ připomněla Julie Zendulková.
Aktuální informace jsou zveřejněny na webových stránkách MAS http://www.moravskacesta.cz/vyzvy-prv7/, kde najdete také podrobný obsah fichí, jenž je přílohou této výzvy.
MAS Moravská cesta podpořila v končícím programovém období 2014–2020 v rámci PRV už
90 projektů v pěti výzvách, na které přispěla více než 28 miliony korun. Seznam veškerých
přijatých a realizovaných projektů naleznete na webových stránkách MAS Moravská cesta:
Výzvy SCLLD 2014 – 2020 – PRV: http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-prv/
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Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Moravská cesta, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:
MAS Moravská cesta, z.s., Náklo 12, 783 32 Náklo
Kontaktní osoby:
Ing. Miloslava Hrušková
+420 777 562 205
miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz
Julie Zendulková
+420 724 111 510
julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
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