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maskáč
Program rozvoje venkova – výzva č. 7

MAS Region Kunětické hory, z.s. vyhlásila dne 26.2.2022 výzvu MAS s Programovým rámcem
PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova). Termín
příjmu žádostí byl od 8.3. – 29.3.2022. V rámci této výzvy bylo přijato celkem 10 žádostí
(jedna žádost nesplnila administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti). Žadatelé mohli
předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1– Investice do zemědělských podniků, 2–
MAS Region Kunětické hory, z.s. vyhlásila dne 26. 2. 2022 podniků, 2– Zpracování a uvádění na trh zemědělských
a uvádění
na PRV
trh SCLLD
zemědělských
podniků,
4– Podpora
investic
založení
4– Podpora
investic na
založenína
nebo
rozvoj nebo
výzvuZpracování
MAS s Programovým
rámcem
schvá- podniků,
nezemědělských
činností,
6–
Neproduktivní
investice
lenýmrozvoj
Ministerstvem
zemědělství
(ŘO
Programu
rozvoje
nezemědělských činností, 6– Neproduktivní investice v lesích a 10– Základní služby a
venkova). Termín příjmu žádostí byl od 8. 3. – 29. 3. 2022. v lesích a 10– Základní služby a obnova vesnic ve venobnova vesnic ve venkovských oblastech. Celková výše dotace pro výzvu MAS č. 7 je:
V rámci této výzvy bylo přijato celkem 10 žádostí (jed- kovských oblastech. Celková výše dotace pro výzvu
4 325nesplnila
894 Kč.administrativní kontrolu a kontrolu MAS č. 7 je: 4 325 894 Kč.
na žádost

www.masrkh.oblast.cz

Tipy měsíce

MAS Region
Kunětické
hory, z.s.

Program rozvoje venkova – výzva č. 7

přijatelnosti). Žadatelé mohli předkládat ve výzvě své
Seznam
přijatých
dotaci
k 29.3.2022:
projekty
v rámci
Fichí 1– žádostí
Investice odo
zemědělských

Místo realizace
projektu (NUTS 5):
Vysoká nad Labem
Vysoká nad Labem
Časy

Vinobraní
pod hradem
Kunětická
hora

Kostěnice

Staré Ždánice

Podůlšany

Rokytno

Folkování
na statku –
Apolenka z. s.

Moravany
(Platěnsko)
Moravany
(Platěnsko)
Moravany
(Platěnsko)

Název projektu:

Číslo a název Fiche:

Dotace:

Lesní naučná stezka
Vysoká nad Labem
Rekuperace odpadního
tepla
Pořízení strojů na
sklizeň pícnin
Doplnění herních prvků
mateřská škola
Kostěnice – 2. etapa
Rekonstrukce podlah ZŠ
Staré Ždánice

6 – Neproduktivní investice v
lesích
1 – Investice do zemědělských
podniků
1 – Investice do zemědělských
podniků
10 – Základní služby a obnova
vesnic ve venkovských
oblastech
10 – Základní služby a obnova
vesnic ve venkovských
oblastech
1 – Investice do zemědělských
podniků

630 000 Kč

Pořízení likvidátoru
plevele a elektrických
nůžek do sadu.
Osvětlení v budově ZŠ a
MŠ Rokytno.
Investice do strojového
vybavení pro přípravu
půdy
Loupačka brambor
Vybavení dílny pro
opravárenství
(nevybraná žádost)

10 – Základní služby a obnova
vesnic ve venkovských
oblastech
1 – Investice do zemědělských
podniků
2 – Zpracování a uvádění na trh
zemědělských podniků
4 – Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských
činností

400 000 Kč
600 000 Kč
319 400 Kč

507 845 Kč

101 000 Kč

368 149 Kč

500 000 Kč

249 500 Kč
224 550 Kč

Představenstvo vybralo dne 20.6.2022 všechny předložené žádosti o dotaci, které prošly věcným hodnocením. Nevybraná
žádost o dotaci vybralo
nebyla vybrána
v důsledku ukončení
podmínek
Pravidel.věcným
Představenstvo
dne 20.6.2022
všechnyadministrace
předloženéz důvodu
žádostinesplnění
o dotaci,
které prošly

hodnocením. Nevybraná žádost o dotaci nebyla vybrána v důsledku ukončení administrace z důvodu
nesplnění podmínek Pravidel.

