Vážení,
dovolujeme si informovat Vás, že 11. ledna 2019 vyhlásila MAS Kraj živých vod 3. výzvu Programu
rozvoje venkova podle článku Nařízení PRV 17.1.a – Investice do zemědělských podniků.
Dotační titul je určen pro zemědělské podnikatele.
Způsobilé výdaje (hmotné a nehmotné investiční výdaje)
 stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě
 stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
 peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku
 nákup nemovitosti
Výše dotace
 50 % způsobilých výdajů (+ 10 % mladý začínající zemědělec, + 10 % LFA oblasti tvoří alespoň
75 % výměry pozemků evidovaných v LPIS); v případě nákupu nemovitosti maximálně 10 %
celkové výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace na daný projekt
Očekávané / typické projekty
 zemědělská prvovýroba (pěstování bylin, zeleniny, ovoce, chov dojných a/nebo masných
zvířat, školkařská produkce apod.)
 stavební obnova pohledových částí zemědělských budov v obcích i krajině při jejich
současném využití pro zemědělské podnikání
Obecné podmínky poskytnutí dotace
 realizace projektu na území působnosti MAS
 min. výše způsobilých výdajů 50 tis. Kč, max. 5 mil. Kč
 zpětné proplácení dotace (nutné předfinancování)
 nelze financovat pořízení použitého zboží
 nelze financovat prosté nahrazení investice
 udržitelnost (lhůta vázanosti na účel) – 5 let
 týká se i definice žadatele (mimo velikosti podniku), využití stavby, která je součástí
projektu, a vlastnictví předmětu dotace žadatelem po dobu udržitelnosti
 udržitelnost nových pracovních míst u MSP – 3 roky

 archivace dokumentů – 10 let
 žadatel nesmí být v insolvenci a musí doložit bezdlužnost vůči FÚ
 platné rozhodnutí stavebního úřadu ke dni podání žádosti na MAS
 realizace projektu je možná pouze dodavatelsky
 nelze z dotace nakoupit stavební materiál a stavbu realizovat věcným plněním
 udržitelnost nových pracovních míst u MSP – 3 roky
 většina plateb z bankovního účtu žadatele
 hotovostní platby v rámci projektu celkem max. 100 tis. Kč
 výběr dodavatele
 zakázky do 500 tis. Kč – cenový marketing (porovnání cen)
 zakázky nad 500 tis. Kč – výběrové řízení (doložit před podpisem Dohody na SZIF)
 v případě plátců DPH je DPH nezpůsobilý výdaj
KONTAKTNÍ OSOBY PRO INFORMACE A KONZULTACE ŽÁDOSTÍ
Připravujete-li projekt nebo máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
Zaměstnanci MAS Vám rádi poskytnou bezplatnou konzultaci k výše uvedenému dotačnímu titulu.
MAS Kraj živých vod, z.s., Masarykovo náměstí 143, 364 61 Teplá, www.krajzivychvod.cz
Koordinátor PRV: RNDr. Marek Belza, tel: +420 728 652 643, prv@krajzivychvod.cz

