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Program rozvoje venkova
Na základě strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) bude možné v letech 2017-2021
žádat přes Místní akční skupinu Království – Jestřebí hory, o.p.s. o dotaci ze tří operačních programů:
Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního
programu Zaměstnanost.
Z uvedených programů předpokládáme, že MAS vyhlásí výzvu nejdříve z Programu rozvoje
venkova, v rámci něhož bude možné žádat o podporu na realizaci následujících typů aktivit:
1) Předávání znalostí a informační akce
2) Investice do zemědělských podniků
3) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
4) Lesnická infrastruktura
5) Zemědělská infrastruktura
6) Pozemkové úpravy
7) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
8) Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
9) Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
10) Neproduktivní investice v lesích
11) Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh
12) Sdílení zařízení a zdrojů
13) Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a
místních trhů
Podrobnější popis věcného zaměření aktivit naleznete v Metodice pro tvorbu Fichí
(http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m19podpora-mistniho-rozvoje-na-zaklade/metodika-pro-tvorbu-fichi.html), později budou aktivity
upřesněny ve výzvě a jednotlivých informacích, které bude MAS zveřejňovat.
Výzvy na jednotlivé aktivity budou vyhlašovány průběžně dle harmonogramu MAS tak, jak ho
nastavila ve Finančním plánu, který je součástí strategie CLLD.
Žádost o dotaci bude podávat žadatel prostřednictvím PORTÁLU FARMÁŘE. Budoucí potenciální
žadatelé se mohou již nyní na Portálu registrovat: https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod.
Pro podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova nebude třeba, aby žadatel disponoval
elektronickým podpisem.
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Očekáváme, že v listopadu a prosinci letošního roku bude zveřejněna pracovní verze první výzvy
MAS společně s předběžnou registrací projektů v rámci Programu rozvoje venkova. V návaznosti na
tento termín bude k této výzvě uspořádán seminář pro žadatele.
Oficiální vyhlášení výzvy MAS předpokládáme v lednu – únoru 2017.
Vzhledem k tomu, že v současnosti stále čekáme na připomínky a na následné schválení celé
strategie CLLD řídícím orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj), uvedený harmonogram je
předpokládaný a může se změnit.
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