
 
 

 
MAS Zubří země, o.p.s., Příční 405, 593 01 Bystřice n. P., zubri.zeme@centrum.cz 

 

MAS Zubří země vyhlašuje 1. výzvu k předkládání 
Žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova 

 

Termín vyhlášení výzvy: 1. 3. 2017 

Termín příjmu žádostí: od 29.3.2017 do 13.4.2017 do 14 hodin v termínech uvedených jako úřední 
hodiny jednotlivých poradenských míst, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno 
rezervovat. 

Místo podání žádostí: 

 Bystřice nad Pernštejnem: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem (za budovou MěÚ 
Bystřice n. P.) 

 Nové Město na Moravě: Vratislavovo náměstí 12 (budova Polikliniky, dveře č. 217 – vedle 
ordinace MUDr. Holka), 592 31 Nové Město na Moravě 

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. Žadatelé 
mohou předkládat projekty, pouze pokud mají na území MAS místo realizace. 

 

 

Kontaktní údaje:  

 Ing. Jarmila Zemanová, ředitel (vedoucí zaměstnanec SCLLD), tel.: 731 575 342, 566 590 394, 

e-mail: zemanova@zubrizeme.cz, poradenské místo: Bystřice nad Pernštejnem 

 Ing. Lada Marková, manažer SCLLD, tel.: 739 393 121, 566 590 393, e-mail: 

markova@zubrizeme.cz, poradenské místo: v pondělí v Novém Městě na Moravě, v ostatní 

dny v Bystřici nad Pernštejnem  

 Ing. Lada Jindrová, manažer SCLLD, tel.: 739 393 111, 566 590 393, e-mail: 

jindrova@zubrizeme.cz, poradenské místo: Bystřice nad Pernštejnem 
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MAS Zubří země, o.p.s., Příční 405, 593 01 Bystřice n. P., zubri.zeme@centrum.cz 

 

Seznam vyhlášených Fichí: 

 Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 8 000 000,- Kč.  

 Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50.000,- Kč na projekt. 

 

KE STAŽENÍ: 

 Znění 1. VÝZVY PRV MAS Zubří země 

 Pozvánka na seminář pro žadatele k 1. výzvě PRV – MěÚ By střice n. P. - 9.3.2017 v 15.30 hod. 

 Pozvánka na seminář pro žadatele k 1. výzvě PRV – MěÚ Nové Město n. M. - 15.3.2017 v 15.30 hod. 

Další informace o výzvě a podmínky: http://www.zubrizeme.cz/prv-1-vyzva/ 

Číslo 

Fiche 
Název Fiche Žadatel Výše dotace 

Alokace 

pro 1. výzvu 

F7 

MODERNIZACE 
ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ 

Zemědělský podnikatel 50 % výdajů 2 000 000,- Kč 

Oblast podpory 
Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou 
výrobu včetně pořízení mobilních strojů. 

Způsobilé výdaje 
Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě / pro rostlinnou a školkařskou 
výrobu; peletárny; nákup nemovitostí (do 10% výdajů) 

F8 

MODERNIZACE ZPRACOVÁNÍ 
ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ 

Zemědělský podnikatel 
(projekty týkající se výroby 

potravin nebo krmiv) 
50 % výdajů 2 000 000,- Kč 

Oblast podpory 
Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh. 

Způsobilé výdaje 

Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, 
finální úpravu, balení, značení výrobků. Výstavba, modernizace a rekonstrukce 
budov. Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a 
druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod. 
Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů. Investice 
související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu. Pořízení 
užitkových vozů kategorie N1 a N2. Investice do zařízení na ČOV ve 
zpracovatelském průmyslu. Nákup nemovitostí (do 10 % výdajů). 

F12 

MODERNIZACE 
NEZEMĚDĚLSKÉHO 

PODNIKÁNÍ 

Podnikatelské subjekty (FO a 
PO) – mikropodniky a malé 
podniky, jakož i zemědělci 

45 % pro malé 
podniky, živnostníci 

2 000 000,- Kč 

Oblast podpory 
Investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE) 

Způsobilé výdaje 

Stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře či malokapacitního 
ubytovacího zařízení (vč. stravování). Pořízení strojů, technologií a dalšího 
vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost. Doplňující výdaje jako součást 
projektu (parkovací stání, oplocení, úprava povrchů apod.). Nákup nemovitosti 
(do 10 % výdajů). 

F15 

ZVYŠOVÁNÍ 
KONKURENCESCHOPNOSTI 
LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A 

NAVAZUJÍCÍCH OBORŮ 

Držitelé (vlastníci, nájemci, 
pachtýři nebo vypůjčitelé) 
lesů,  FO nebo PO podnikající 
v lesnictví, VŠ se ŠLP, SŠ nebo 
učilišti se školním polesím, 
obcemi, PO zřízenými obcemi 
nebo kraji, DSO.  

50 % výdajů 2 000 000,- Kč 

Oblast podpory 
Investice do lesnických technologií a do strojů a technologií zpracování 
dřeva. 

Způsobilé výdaje 

Stroje a technologie (vč. koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů, 
včetně přibližování. Stroje ke zpracování potěžebních zbytků. Stroje pro 
přípravu půdy před zalesněním. Stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní 
školkařskou činnost. Stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest. Mobilní 
stroje pro sortimentaci a pořez dříví. Výstavba či modernizace dřevozpracujícího 
provozu – stavba a technologické vybavení. Nákup nemovitosti v případě 
dřevozpracujícího provozu (do 10 % výdajů). 
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