
Plánované vyhlášení výzvy: 2. 3. 2023

Plánovaný příjem žádostí: 13. 3. 2023 - 5. 4. 2023 (prostřednictvím Portálu farmáře)

Fiche Způsobilé výdaje Dotace (%)

Finanční 

alokace výzvy 

MAS (CZK) - 

dotace

Žadatelé

PRV/F1 Investice 

do zemědělských 

podniků

Investiční výdaje:

1. Stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě

2. Nákup nemovitostí

50% + 10% 

mladý 

zeměď. + 

10% ANC

436 914 zemědělský podnikatel

PRV/F10 Základní 

služby a obnova 

vesnic ve 

venkovských 

oblastech

Investiční výdaje a drobný dlouhodobý majetek:

a) Veřejná prostranství v obcích

1. Vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovní 

mobiliář (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační 

panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky, květináče, přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy),

2. Vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla) a další solitérní prvky soužící k dotvoření celkového 

charakteru veřejného prostranství 

3. Herní (i fitess) prvky

4. Doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, parkovací stání, odstavné a manipulační plochy) - tvoří maximálně 30% 

výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace

5. Nákup nemovitosti

b) Mateřské a základní školy

1 Rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní 

mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy

2. Pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného stravovacího zařízení

3. Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové 

cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 30% výdajů projektu, 

ze kterých je stanovena dotace

4. Nákup nemovitosti

80% 436 913

a) obec nebo svazek obcí

b) obec, svazek obcí, 

příspěvková organizace 

zřízená obcí nebo svazkem 

obcí, školské právnické 

osoby vykonávající činnost 

škol a zapsané ve 

školském resjtříku, které 

nejsou zřízeny krajem či 

organizační složkou státu

Avízo výzvy MAS č. 8 v rámci PRV (operace 19.2.1)*

Výše způsobilých výdajů: min. 50 tis. Kč (všechny fiche), max. výše způsobilých výdajů se odvíjí od výše alokace na výzvu.

*MAS Region Kuněticé hory si vymezuje úpravu údajů. Závazné údaje budou stanoveny výzvou.


