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Místní akční skupina MAS Boleslavsko vyhlašuje  
dne 14. 4. 2022 

Výzvu č. 8 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 14. 4. 2022 do 16. 5. 2022. 
 

 

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 výše alokace: 
 
Celková výše alokace pro 8. Výzvu je 4 690 995,- 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 27. 4. 2022 od 10:00 hodin 

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

 

 

 

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 8. 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  

500 000,- Kč 

F5 

Podpora kvalitního a 

spokoj. života na 

venkově 

Článek 20, písmeno a) – h) 

Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 

3 890 995,- Kč 
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Výdaje, na které může být dotace poskytnuta 

 

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 
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