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Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. bude vyhlašovat 2. Výzvu  

k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova 
 

 

Ve Výzvě je alokováno 11 522 474 Kč na oblasti podpory: 

• Zemědělství – 6 321 000 Kč 

• Zpracování produktů – 1 332 000 Kč 

• Podnikání – 3 869 474 Kč 
 

 

Datum vyhlášení výzvy: 1. 2. 2019 

Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2019 

Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2019 

Termín registrace na RO SZIF: 31. 7. 2019  
 

 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů projektu:  

Min. 50 000 Kč                                    Max. 5 000 000 Kč 
 

 

Příklady podporovaných aktivit: 

 

Fiche č. 1 – Zemědělství 

• Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu 

• Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci 

• Investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu včetně traktorů 

• Peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku 
 

Fiche č. 2 – Zpracování produktů 

Investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, tj. např.: 

• pořízení strojů, technologií, zařízení pro zpracování, balení, značení produktů 

• výstavba a rekonstrukce budov  

• investice související se skladováním 

• investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu (např. výstavba a 

rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod.) 

• pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 
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Fiche č. 3 – Podnikání 

Investice do vybraných nezemědělských činností dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)  

• např. v těchto oblastech: zpracovatelský průmysl, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, 

opravy a údržba motorových vozidel, ubytování, stravování a pohostinství, administrativní a 

kancelářské činnosti, sportovní, zábavní a rekreační činnosti  

• modernizace či výstavba provozovny, kanceláře, malokapacitního ubytovacího zařízení 

• pořízení strojů, technologií a vybavení (např. zařízení, užitkové vozy kat. N1) 
 

 

Více informací na webu MAS: www.svatojirskyles-mas.cz 

Tel.: 739 510 290, E-mail: info@svatojirskyles-mas.cz 
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