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Dotace pro podnikatele, zemědělce, zájmové spolky a další subjekty 
přes MAS Boleslavsko v roce 2022 

 

Stejně jako v minulých letech bude i v letošním roce naše místní akční skupina vyhlašovat výzvu na podání žádostí 
o dotaci z Programu rozvoje venkova. V tomto článku uvádíme bližší informace o finanční podpoře pro 
podnikatele, zemědělce, nestátní neziskové organizace (zájmové spolky), náboženské společnosti, evidované 
církve a církevní právnické osoby.  
Vedle výše uvedených žadatelů budou moci o dotaci požádat i obce a školské právnické osoby, kterým budou 
informace zaslány napřímo.  
 

Celková alokace výzvy pro rok 2022 činí 4 691 112 Kč, což představuje podporu projektů s celkovými způsobilými 
výdaji přibližně 6 575 001 Kč. 
 

Termín vyhlášení výzvy je plánován na konec března 2022. 

 
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace 

 

Ve Fichi 1 - Rozvoj a modernizace zemědělských podniků 
Oprávnění žadatelé: zemědělští podnikatelé  

• investiční výdaje na stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě 

• dotace je ve výši 50 % 
 

Ve Fichi 2 - Podpora podnikání na venkově 
Oprávnění žadatelé: podnikatelé (mikropodniky, malé podniky) a zemědělci 

• stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, 
kanceláře 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) 

• dotace ve výši 45%, podporovány budou jen vybrané činnosti dle CZ-NACE 
 

Ve Fichi 5 - Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově 
• dotace ve výši 80% 

• dotaci lze poskytnout na investiční výdaje nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek  
 

Vybrané kulturní památky 
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, 
registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby,  
spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond 

• obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků (nejedná se o opravu) 
(Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně 
dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky) 

 

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, 
registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby,  
spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond 

• rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, 
toalety, sklady a technické místnosti) včetně obecních knihoven 

• nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a 
technické místnosti) 

• 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, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, 
osvětlovací a projekční technika a vybavení 

 

Zájemci mohou své projektové záměry a přípravu žádostí o dotaci v kanceláři MAS bezplatně konzultovat. 
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