TISKOVÁ ZPRÁVA – 6. 5. 2021
MAS Moravská cesta rozhoduje o projektech z Programu rozvoje venkova.
V 6. výzvě přijala 41 žádostí!
Celkem 41 žádostí o dotaci předložili podnikatelé, základní a mateřské školy, obce, spolky či neziskové
organizace do 6. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV), kterou MAS Moravská cesta vyhlásila v polovině
února. Projekty bylo možné doručit do konce dubna. Ve dvou fichích (oblastech podpory) bude nyní mezi
úspěšné žadatele rozděleno celkem 9 580 451 korun.
O peníze na rozvoj nezemědělských aktivit se uchází 16 žadatelů
Ve Fichi 3 (Podpora oživení řemesel, živností, malých a středních firem a služeb) obdržela MAS celkem 16
projektů. K dispozici má dohromady 2 251 175 Kč. Oblast podpory zahrnuje investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností, jako jsou například vybavení dílen či nákup užitkových automobilů atd. Dotace
může úspěšným žadatelům pokrýt až 45 procent nákladů.
O peníze na základní služby a obnovu se uchází 25 žadatelů
Ve Fichi 8 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech) se s projekty přihlásilo celkem 25
žadatelů. MAS mezi ty úspěšné rozdělí 7 329 276 Kč. Obce, školy, ale i neziskové organizace potřebují dotace
třeba na rekonstrukci svých prostor či na koupi vybavení pro svoji činnost atd. Těm žadatelům, kteří zabodují,
dotace uhradí až 80 procent nákladů.
Kdo bude úspěšný žadatel?
„V současné době probíhá kontrola žádostí a příloh. V případě potřeby vyzveme žadatele k doplnění,“ uvedla
předsedkyně MAS Julie Zendulková s tím, že o tom, které projekty nakonec získají podporu, rozhodne
hodnotící a výběrová komise. Seznam úspěšných žadatelů následně musí ještě schválit výbor spolku MAS
Moravská cesta, jehož jednání se uskuteční ve středu 23. června. Úspěšné žádosti poté MAS předá k další
kontrole Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, a to nejpozději do 5. července.
Seznam projektů naleznete zde: http://www.moravska-cesta.cz/dbimg/seznam-prijatych-projektu-6-

vyzva---mas-mc1.pdf
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