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Místní akční skupina MAS Boleslavsko vyhlašuje  

dne 22. 4. 2021 

Výzvu č. 5 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. 
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

 
 

Termín příjmu žádostí o dotaci na MAS je od 22. 4. 2021 do 24. 5. 2021. 
 

 

Územní vymezení: 

Výzva se vztahuje na celé území MAS Boleslavsko. Vymezení území naleznete na tomto odkazu: 
https://www.mas-boleslavsko.cz/o-nas/uzemi. 

 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 
 
Celková výše dotace pro 5. Výzvu je 2 461 728,- Kč  

Žadatelé mohou ve výzvě předkládat své projekty v rámci Fiche 1, 2 a 5. 

 

 

Veškeré informace k výzvě a podrobný obsah Fichí 1, 2 a 5 je zveřejněn na webových stránkách  

https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv.  

 

 
 

Informační seminář pro zájemce a žadatele se uskuteční 28. 4. 2021 od 10:00 hodin 

v prostorách MAS Boleslavsko na adrese 5. května 513, Bakov nad Jizerou. 

 

S ohledem na aktuální epidemickou situaci může být plánovaný seminář nahrazen online 

webinářem, popř. individuálními konzultacemi. Aktuální informace budou zveřejněny dva dny 

před konáním semináře na webových stránkách MAS https://www.mas-boleslavsko.cz/aktuality 
 

 

Zájemcům o dotaci a žadatelům poskytuje MAS konzultace zdarma. 
 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 5. výzvu 

F1 
Rozvoj a modernizace 

zemědělských podniků 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

– Investice do zemědělských 

podniků 

300 000,- Kč 

 

F2 
Podpora podnikání na 

venkově 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

- Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností  

700 000,- Kč 

F5 

Podpora kvalitního a 

spokoj. života na 

venkově 

Článek 20, písmeno a) – h) 

Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 

1 461 728,- Kč 
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Podpora ve Fichi 1 -  Rozvoj a modernizace zemědělských podniků zahrnuje: 
 

- investiční výdaje na stavby, stroje a technologie v zemědělské  

-  

Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel.  

 

Výše dotace je 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.  

Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce 

 

Podpora ve Fichi 2 -  Podpora podnikání na venkově zahrnuje: 
 

- dotaci pouze na investice do vybraných nezemědělských činností (dle CZ NACE) 

- stavební obnovu (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či novou výstavbu 

provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního 

ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické 

infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)  

- pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost 

(nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) 

v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného 

majetku do stavu způsobilého k užívání)  

- doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu 

odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – tvoří 

maximálně 30% projektu 

 

Žadatelem mohou být podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve 

venkovských oblastech a také zemědělci.  

 

Výše dotace je 25 % - 45% výdajů, ze kterých je stanovena dotace (stanovuje se dle 

velikosti podniku). 

 

Podpora ve Fichi 5 - Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově 

zahrnuje: 
 

 

a) Veřejná prostranství v obcích 

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje nebo drobný dlouhodobý hmotný 

majetek: 

- vytváření či rekonstrukce veřejných prostranství obce (zejména úprava povrchů), 

osvětlení, oplocení, venkovní mobiliář, přístřešky do 25m2. 

- vytváření či doplnění solitérních, herních a vodních prvků. 

 

Veřejným prostranstvím se rozumí: náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství 

obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské 

vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce. 
 

b) Mateřské a základní školy 

Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu 

zařízení.  

Způsobilým výdajem je rekonstrukce či rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí 

a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení, venkovní mobiliář a herní prvky 

v případě mateřské školy, pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní 

školy či doprovodného stravovacího zařízení. 
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c) Hasičské zbrojnice 

Podpora je poskytována jednotkám sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO V na 

vybavení přímo související s výkonem služby. 

Dotaci lze čerpat na investice na rozšíření či obnovu nebo rekonstrukci hasičské zbrojnice 

a na pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice. 
 

d) Obchody pro obce 

Podpora zahrnuje investice do výstavby či rekonstrukce obchodu zejména se smíšeným 

zbožím (prodejny, mobilní i stabilní stánky).  
 

e) Vybrané kulturní památky 

Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitých kulturních památek ČR, které jsou 

zapsány ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.  
 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, 

kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, 

klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven. Dotaci lze získat na následující 

výdaje: 

- rekonstrukci, obnovu či rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí 

(šatny, umývárny, toalety) 

- mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny 

- pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních 

knihoven 

- mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost - mobilní přístřešky 

(velkokapacitní stany, party stany apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní 

toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení 

- doplňující výdaje jako např. úprava povrchů, oplocení, výstavba parkovacích stání, 

venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky včetně základního 

vybavení tvoří maximálně 30% projektu 
 

g) Stezky 

V rámci tohoto záměru je podporována: 

- výstavba/rekonstrukce a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hipostezek a tematických 

stezek, jejich značení, směrové a informační tabule či interaktivní prvky 

- zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, výstavba herních a naučných prvků, 

fitness prvků, budování a zpevnění mostků, lávek vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro koně a 

další stavební výdaje související se stezkou 

- doplňující výdaje jako odpadkové koše či veřejné toalety tvoří maximálně 30% projektu 

Stezky musí být mimo území lesa (PUPFL) a intravilán obce. 
 

h) Muzea a expozice pro obce 

Podpora je zaměřena na rekonstrukci a obnovu výstavních expozic a muzeí s nabídkou 

místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a 

umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. 

 

Žadatelem mohou být obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí nebo svazkem 

obcí, školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, NNO 

(spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti, evidované církevní 

právnické osoby.  

 

Výše dotace je 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.  
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