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Navýšení alokace Programu rozvoje venkova
Na konci ledna 2020 obdržela MAS Regionu Poodří, z.s. informaci o možnosti navýšení
alokace v Programu rozvoje venkova (PRV), zaslanou Ministerstvem zemědělství (MZe). Na
základě závěrů ze střednědobého hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(CLLD) „Poodří – přívětivý region“ vyplynulo, že MAS Regionu Poodří splnila podmínky
stanovené pro přerozdělení celkové zbytkové alokace v rámci PRV, konkrétně podmínku
zazávazkování alespoň 50 % svých finančních prostředků určených pro období 2014 – 2020.
Finanční prostředky v celkovém úhrnu 480 679 200,- Kč byly rozděleny mezi 43 místních
akčních skupin (MAS) po celé republice. Alokace na jednotlivé MAS byla přerozdělena na
základě klíče, který byl stejný jako na začátku programového období, tedy dle rozlohy a počtu
obyvatel v území jednotlivých místních akčních skupin. MAS Regionu Poodří může nově
disponovat s částkou 19 695 750,- Kč. Výbor spolku MAS Regionu Poodří konaný dne 29. 1.
2020 navrhl rozdělení finančních prostředků do jednotlivých fichí (opatření) na základě
projeveného zájmu ze strany potencionálních žadatelů a potřeb v území. Poté, co budou
navrhované změny předloženy ke schválení valné hromadě dne 18. února 2020, musí MAS
provést také aktualizaci strategie CLLD, která bude následně předložena na MZe ke
schválení. Na jaro 2020 plánuje MAS Regionu Poodří vyhlášení 4. výzvy pro podávání
žádostí o dotaci z PRV, a to celkem ve 4 fichích, pro které je navrhováno navýšení finanční
alokace.
Výbor spolku navrhuje na základě zkušeností s velkým zájmem žadatelů a s ohledem na výši
proplacených dotací v dosavadním období navýšit prostředky ve Fichi 1 – Podpora rozvoje
rostlinné a živočišné výroby v zemědělských podnicích (viz čl. 17 odst.1, písm. a), Pravidla
19.2. 1), která je zaměřena na investice do zemědělské prvovýroby. Dotace ve výši 50 % je
určena výhradně zemědělským podnikatelům.
Navýšení je navrhováno také do Fiche 2 – Podpora regionální produkce (čl. 17 odst. 1, písm.
b), Pravidla 19. 2. 1). Fiche je určena na investice do zpracování a uvádění na trh zemědělské
produkce. Až 50 % podpory zde mohou získat zemědělští podnikatelé či jiné subjekty aktivní
ve zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
Ve stávajícím programovém období byl v rámci dosavadních výzev PRV stabilně velký zájem
žadatelů i ve Fichi 3 – Podpora rozvoje nezemědělských činností (čl. 19, Pravidla 19. 2. 1).
Do této fiche bylo taktéž navrženo navýšit stávající zůstatek. Podpora je zaměřena na
investice do vybraných (vyjmenovaných) nezemědělských činností. O dotaci ve výši 35 % pro
stření podniky a 45 % pro mikro a malé podniky mohou žádat jak nezemědělské, tak
zemědělské subjekty (ale pouze na nezemědělské činnosti).

Do Fiche 8 – Podpora rozvoje kvality života na venkově (čl. 20, Pravidla 19. 2. 1) by kromě
nového navýšení měly být zčásti převedeny i prostředky ze stávající Fiche 7 - Rozvoj
spolupráce (spolupráce mezi MAS). V čl. 20 bude MAS Regionu Poodří, z.s. vyhlašovat
výzvu pro 5 vybraných oblastí: Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy,
Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení a Muzea a expozice pro obce. Výše podpory
je 80 % a oprávněnými žadateli mohou být obce, svazky obcí, příspěvkové organizace obcí,
spolky a neziskové organizace, církevní instituce či školské právnické osoby zapsané ve
školském rejstříku.
Aktuální informace o plánovaných výzvách naleznete na webových stránkách MAS –
mas.regionpoodri.cz.
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