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Harmonogram výzev MAS Zubří země pro první polovinu roku 2017 a předběžná informace o 

prvních výzvách pro žadatele o dotaci v roce 2017 
 
Místní akční skupina (MAS) Zubří země, o.p.s., která působí v regionu Bystřicka, Novoměstska a Nedvědicka (69 obcí), 
informuje o plánovaném harmonogramu výzev pro první pololetí roku 2017. Pro dané období budeme rozdělovat finanční 
prostředky z Programu rozvoje venkova (PRV) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).  
Znění výzvy včetně všech jejích příloh zveřejníme na webových stránkách MAS v sekci Aktuální výzvy: 
http://www.zubrizeme.cz/aktualni-vyzvy/, přičemž v každé výzvě bude uveden termín konání semináře pro žadatele. 
 
Proč podat žádost o dotaci přes MAS? 
Navýšení míry podpory u vybraných opatření v rámci PRV až na 70% (v rámci IROP u všech o 5% - na 95%), větší škála 
podpořených aktivit ve srovnání s výzvami vypsanými přímo dotačními orgány, nižší administrativní náročnost při zpracování 
žádostí o dotaci v rámci IROP, zdarma poskytování konzultací a seminářů žadatelům/příjemcům dotace v pracovní dny 
kanceláří MAS Zubří země, o.p.s. na adrese: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem a nově také v pondělí na adrese: 
Vratislavovo náměstí 12 (budova Polikliniky), 592 31 Nové Město na Moravě. Výhody podání žádosti o dotaci přes MAS jsou 
podrobněji uvedeny na webu MAS. 
 
Pro první polovinu roku 2017 plánuje MAS vyhlášení výzev z níže uvedených operačních programů (OP):  

Číslo 
výzvy 

OP 
Program Název výzvy 

Výše 
alokace na 

výzvu 

Předpokládaný 
termín vyhlášení 

výzvy 

Předpokládané 
ukončení příjmu 

žádostí 

1. PRV 

Modernizace zemědělského podnikání  2 000 000 Kč začátek 03/2017 polovina 04/2017 
Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství  2 000 000 Kč začátek 03/2017 polovina 04/2017 

Modernizace nezemědělského podnikání  2 000 000 Kč začátek 03/2017 polovina 04/2017 
Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a 

navazujících oborů  2 000 000 Kč začátek 03/2017 polovina 04/2017 

1. IROP Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné 
dopravy  4 000 000 Kč začátek 04/2017 polovina 05/2017 

2. IROP Podpora infrastruktury pro sociální služby  3 000 000 Kč začátek 04/2017 polovina 05/2017 
3. IROP Investice do kapacit a modernizace vybavení škol 5 000 000 Kč začátek 04/2017 polovina 05/2017 

 
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA: 
První výzva MAS týkající se PRV, se dotkne těchto oblastí podpory:  

1. Modernizace zemědělského podnikání:  
Kdo může žádat: Zemědělský podnikatel 

Na co lze žádat: Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě / pro rostlinnou a školkařskou výrobu; peletárny; nákup nemovitostí 
(do 10% výdajů) 

2. Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství:  
Kdo může žádat: Zemědělský podnikatel (projekty týkající se výroby potravin nebo krmiv) 

Na co lze žádat: 

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). 

3. Modernizace nezemědělského podnikání:  
Kdo může žádat: Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky, jakož i zemědělci. 

Na co lze žádat: 
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). 

4. Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů 

Kdo může žádat: 

V případě investic do techniky a technologií pro lesní hospodářství: držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo 
vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, VŠ se ŠLP, SŠ 
nebo učilišti se školním polesím, obcemi, PO zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji, DSO. V případě 
způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně: rovněž FO nebo PO poskytující služby v lesnictví (malý a střední 
podnik). V případě technického vybavení dřevozpracujících provozoven: FO nebo PO podnikající v lesnictví nebo 
souvisejícím odvětví (malý nebo střední podnik), obce a PO založené nebo zřízené obcemi, DSO.  

Na co lze žádat: 

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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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM: 
Výzvy MAS č. 1, 2 a 3 z IROP, se budou týkat následujících oblastí podpory:  

1. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy 

Kdo může žádat: 
Obecně: kraj, obec, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, u určitých aktivit i dopravci ve 
veřejné dopravě a provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy. 

Na co lze žádat: 
Podpora je zaměřena zejména na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů, podporu bezpečnosti (tj. 
bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, výstavba, modernizace a rekonstrukce 
chodníků, výstavba nových cyklostezek). 

2. Podpora infrastruktury pro sociální služby  

Kdo může žádat: 

Obecně v Rozvoji sociálních služeb: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, 
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. 
V oblasti Sociálního bydlení: obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. 

Na co lze žádat: Podpora budování infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby, zázemí pro terénní služby, ambulantní 
sociální služby, podpora pobytových sociálních služeb a sociálního bydlení. 

3. Investice do kapacit a modernizace vybavení škol (ZŠ, SŠ, VOŠ, zájmové a neformální vzdělávání mládeže a 
celoživotní vzdělávání)  

Kdo může žádat: 

Obecně: kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, 
školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání / středního vzdělávání a vyšší odborné školy a další subjekty 
podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. 

Na co lze žádat: Podpora je zaměřena na výstavbu, stavební úpravy, pořízení vybavení do škol, školských zařízení a dalších zařízení 
podílejících se na realizaci vzdělávacích aktivit. 

Bližší specifikace oprávněných žadatelů a typy podporovaných opatření budou podrobně uváděny v každé výzvě! 
 
 


