
                        

                                       

 
TISKOVÁ ZPRÁVA – 15. 2. 2021 

MAS Moravská cesta vyhlásila 6. výzvu k předkládání žádostí o dotace z PRV 

Místní akční skupina Moravská cesta dnes vyhlásila šestou výzvu k předkládání žádostí o podporu 
z Programu rozvoje venkova (PRV) na období 2014–2020. Ve dvou fichích (oblastech podpory) je 
připraveno k rozdělení celkem 9 580 451 korun. Žádosti o dotace se budou přijímat od 1. do 30. 
dubna. Zájemci mohou své záměry bezplatně konzultovat telefonicky, mailem nebo po předchozí 
domluvě i osobně v sídle MAS.  

Na Fichi 3 (Podpora oživení řemesel, živností, malých a středních firem a služeb), která zahrnuje 
investice na založení a rozvoj nezemědělských činností, jsou v šesté výzvě alokovány 2 251 175 Kč. 
Podnikatelé mohou žádat o dotace například na vybavení svých dílen či nákup užitkových 
automobilů atd. Dotace jim může pokrýt až 45 procent nákladů.  
 
Pozor! Příležitost i pro neziskovky 
 
Fiche 8 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech) má k dispozici 7 329 276 Kč. 
Šanci 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. Dotace jim uhradí 80 procent 
nákladů.  
 
V případě, že to umožní epidemiologická situace, uspořádá MAS pro veřejnost a žadatele seminář 
k přípravě projektů, a to v pondělí 8. března od 15 hodin v sídle MAS Moravská cesta, Náklo 12, 783 
32 Náklo. V jiné dny jsou manažer a pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze 
domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách. 
Aktuální dokumenty k výzvě naleznou zájemci na webových stránkách zde: http://www.moravska-
cesta.cz/vyzvy-prv6/.  
 
„Při vyplňování žádosti o dotaci (případně při jakémkoliv jiném úkonu, kde Pravidla stanovují 
nejprve předání dokumentu ke kontrole a podpisu MAS) důrazně doporučujeme žadatelům, aby k 
nám 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 předsedkyně MAS Moravská cesta Julie Zendulková. 
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Územní vymezení: 
Výzva se vztahuje na celé území MAS Moravská cesta, pro které je schválena Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje (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 
 
 

mailto:miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz
mailto:julie.zendulkova@moravska-cesta.cz

