Informace o 3. výzvě programového rámce Program rozvoje venkova Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. na přelom roku 2017 a 2018 připravuje vyhlášení 3. výzvy
z Programu rozvoje venkova. V rámci této výzvy bude vyhlášeno celkem 6 fichí (opatření). Do regionu
MAS Brána Brněnska tak bude možné v rámci těchto opatření rozdělit přes 19 mil. Kč. Bude možné
žádat o podporu nejen pro zemědělce, ale také potravináře, lesníky a další subjekty.
Pokud plánujete žádat o podporu na realizaci staveb podléhajících řízení stavebního úřadu,
upozorňujeme na včasné vyřízení stavebního povolení. K žádosti o dotaci je nutné předložit
pravomocné a platné řízení stavebního úřadu.
Pro aktuality a avíza výzev sledujte www.branabrnenska.cz. V případě zájmu o konzultaci vašeho
projektového záměru se obraťte na pracovníky kanceláře MAS - Michaelu Košvicovu
(kosvicova@branabrnenska.cz, 725 016 886), Jaroslava Martínka (martinek@branabrnenska.cz,
604 964 847).
Tabulka 1: Přehled alokací a bodů u jednotlivých fichí v rámci Programu rozvoje venkova

Fiche

PRV č. 1 Zemědělské
stavby a technologie

Alokace

Míra podpory

Počet
navržených Maximum
bodových
bodů
kritérií

Minimum
bodů

4 500 000 Kč

50-60 %

4

25

10

PRV č. 2 Zpracování a
uvádění na trh
zemědělských
produktů

2 521 870 Kč

35-45 %
(resp. 50 %)

4

45

10

PRV č. 3 Lesnická
infrastruktura

4 143 750 Kč

90 %

4

32

15

4 143 750 Kč

45 %, resp. 35 %,
resp. 25 %

5

34

12

PRV č. 5 Podpora
agroturistiky

3 000 000 Kč

45 %, resp. 35 %,
resp. 25 %

5

25

10

PRV č. 7 Investice do
lesnických technologií

1 183 750 Kč

50 %

3

36

13

PRV č. 4 Nezemědělské
investice

Společné podmínky pro všechny fiche PRV
-

Žadatel musí získat minimální počet bodů stanovených pro jednotlivé fiche
Projekt musí splňovat popis a rozsah fiche
Minimální výše způsobilých výdajů: 50.000,- Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 5.000.000,- Kč
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-

-

U projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů se dokládá finanční zdraví žadatele
Žadatel/příjemce dotace zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních
zdrojů
Žadatel/příjemce dotace je povinen zajistit realizaci projektu do 24 měsíců od podpisu
Dohody o poskytnutí dotace
Výdaje mohou vzniknout nejdříve k datu podání žádosti o dotaci na MAS
Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od převedení dotace na účet příjemce
Za nově vzniklé pracovní místo lze počítat i příjemce dotace jako FO –živnostníka, jestliže
vlastní živnostenské oprávnění méně než 24 měsíců od data podání Žádosti o dotaci na
MAS
Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data
převedení dotace na jeho účet

FICHE č. 1 Investice do zemědělských podniků
-

-

-

Alokace: 4.500.000,- Kč
Míra podpory (dotace):
• 50 %
• případně 60 % pro mladé začínající zemědělce
• případně 60 % pro zemědělce, kteří mají alespoň 75 % celkové výměry pozemků
v LFA oblastech
Žadatel: zemědělský podnikatel
Způsobilé výdaje:
• Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě
• Stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
• Peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována v zemědělském podniku
• Nákup nemovitostí
Upozornění: předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb!
Maximum bodů: 25
Minimum bodů pro úspěšné hodnocení: 10
Příklady projektů: diskové žací lišty, rozmetadlo, sběrací adaptér pro sklizeň trav a jetelovin,
kloubový nakladač, samonosná oblouková hala pro skladování krmiv, lis na malé balíky,
mobilní hrazení, shrnovač píce, rekonstrukce odchovny mladého dobytka, rekonstrukce
skladu obilí, rekonstrukce stáje

FICHE č. 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
-

-

Alokace: 2.521.870,- Kč
Míra podpory (dotace):
• Pokud je výstupem produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU činí
dotace 35 % pro střední podniky
• Pokud je výstupem produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU činí
dotace 45 % pro mikro a malé podniky
• Pokud je výstupem produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU činí
dotace 50 %
Žadatel: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv
Způsobilé výdaje: investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh
• Stroje a zařízení ke zpracování, balení, značení výrobků
• Výstavba a rekonstrukce budov
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-

• Marketing, prodejny (i pojízdné), stánky, užitkový vůz N1 a N2 a další
Maximum bodů: 45
Minimum bodů pro úspěšné hodnocení: 10
Příklady projektů: rekonstrukce porážky zvířectva, nákladní chladící/mrazící vůz, modernizace
cukrářské prodejny, vybavení sýrárny

FICHE č. 3 – Lesnická infrastruktura
-

-

-

Alokace: 3.681.250,- Kč
Míra podpory (dotace): 90 %
Žadatel: držitelé lesů – FO, PO, spolky, VŠ se školním lesním podnikem, střední školy nebo
učiliště se školním polesím, obce, právnické osoby zřízené nebo založené obcemi nebo kraji,
dobrovolné svazky obcí
Způsobilé výdaje:
• Výstavba a rekonstrukce lesních cest a souvisejících objektů (mosty, propustky,
opěrné zdi atd.)
• Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu
• Nákup pozemku
Maximum bodů: 32
Minimum bodů pro úspěšné hodnocení: 15

FICHE č. 4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
- Alokace: 4.143.750,- Kč
- Míra podpory (dotace): podpora poskytována v režimu de minimis nebo v režimu blokové
výjimky
• 25 % pro velké podniky
• 35 % střední podniky
• 45 % malé podniky
- Žadatel: podnikatelé (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech,
jakož i zemědělci
- Způsobilé výdaje:
• Stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře
• Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení (užitkové vozy kategorie N1, vybavení,
hardware, software)
• Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, oplocení, nákup a výsadba
doprovodné zeleně)
- Maximum bodů: 32
- Minimum bodů pro úspěšné hodnocení: 15
- Příklady projektů: vybavení keramické dílny, vybavení kadeřnického salónu, vybavení
masážního salónu, pořízení automobilu pro rozvoj podnikání, modernizace prádelny,
vybavení autodílny, vybavení veterinární ordinace, investice do obnovy provozu kovovýroby,
nákup formátovací pily, minipivovar
FICHE č. 5 – Podpora agroturistiky
-

Alokace: 3.000.000,- Kč
Míra podpory (dotace): podpora poskytována v režimu de minimis nebo v režimu blokové
výjimky
• 25 % pro velké podniky
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-

-

• 35 % střední podniky
• 45 % malé podniky
Žadatel: podnikatelé (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech,
jakož i zemědělci
Způsobilé výdaje:
• Stavební obnova či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (6 – 40
lůžek) včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury,
sportoviště a příslušné zázemí
• Pořízení vybavení
• Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, oplocení, nákup a výsadba
doprovodné zeleně)
Maximum bodů: 25
Minimum bodů pro úspěšné hodnocení: 10
Příklady projektů: vybudování penzionu

FICHE č. 7 – Investice do lesnických technologií
-

-

-

Alokace: 1.183.750,- Kč
Míra podpory (dotace): 50 %
Žadatel: soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí, FO nebo PO poskytující služby v lesnictví
jako malý nebo střední podnik
Způsobilé výdaje:
• Stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování
• Stroje ke zpracování po těžebních zbytků, přípravu půdy před zalesněním,
školkařskou činnost
• Stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
• Mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví
• Výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu
Maximum bodů: 36
Minimum bodů pro úspěšné hodnocení: 13
Specifické podmínky:
• V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství je žadatel
vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem lesních pozemků a hospodaří
podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní
hospodářské osnovy (tzn., má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní
hospodářské osnovy), a to na minimální výměře 3 ha.
• Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí,
zejména z hlediska ochrany půdy (utužení, vznik eroze, plošné narušování půdního
povrchu).
Příklady projektů: speciální lesnický traktor, vyvážecí traktor, kůň, stroj ke zpracování po
těžebních zbytků, stroj pro přípravu půdy před zalesněním, vyvážecí souprava
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