MAS Luhačovské Zálesí dne 12. 2. 2018, v souladu se svou Strategií
komunitně vedeného místního rozvoje, vyhlásila třetí1 výzvu pro
předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova.
Výzva je zaměřena na tři oblasti (viz tzv. Fiche), a to na zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů, neproduktivní investice v lesích a na investice do lesnických technologií.
Pro koho je výzva určena:
- Fiche „Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů“ (tzv. Fiche 3) je zaměřena na
zemědělské podnikatele, výrobce potravin a surovin určených pro lidskou spotřebu nebo výrobce
krmiv, nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
- Fiche „Neproduktivní investice v lesích“ (tzv. Fiche 4) je zaměřena na vlastníky, nájemce, pachtýře
nebo vypůjčitele pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“), sdružení s právní
subjektivitou a spolky vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL. Přičemž projekt lze
realizovat na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000.
- Fiche „Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh“ (tzv. Fiche 5) je zaměřena na držitele (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo
vypůjčitelé) lesů (obce, PO zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí, FO/PO poskytující služby
v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem, FO/PO podnikající v lesnictví nebo
souvisejícím odvětí.
Pro celou výzvu je vyčleněno přes 4,6 mil. Kč: v první oblasti (zemědělské produkty) přes 2,2 mil. Kč,
ve druhé (investice v lesích) téměř 2 mil. Kč, do „lesních technologií“ poté cca 365 tis. Kč. Minimální
výše nárokovaných výdajů na 1 projekt je 50 tis. Kč. Výše dotace u „zemědělských produktů“ je dle
daných podmínek max. 50 %, v případě „neproduktivních investicí v lesích“ 100 % a u „lesnických
technologií“ 50 % ze způsobilých výdajů.
Projekty jsou přijímány na MAS přes Portál farmáře do 12. 3. 2018, do 14:00 hod.
Konkrétní záměr či oprávněnost žádat do uvedených oblastí doporučujeme vždy konzultovat. Při
výběru projektů je hodnoceno splnění tzv. preferenčních (výběrových) kritérií, např. jsou zvýhodněny
projekty dle výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, velikost podniku, délka realizace projektu,
dále např. účast na semináři aj. Text výzvy, bližší informace k výběrovým kritériím pro jednotlivé
oblasti (jednotlivé Fiche), ke způsobu podání, a dále k pravidlům jsou uvedeny na:
http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj/realizovane-vyzvy-2014/
Seminář pro žadatele proběhne ve čtvrtek 22. 2. 2018 od 10:00 hod. v malé zasedací místnosti
Městského úřadu v Luhačovicích. Případní zájemci, nechť si včas rezervují místo na níže uvedeném
kontaktu.
Další informace a rady k vyhlášené výzvě poskytuje:
Ing. Veronika Francová
Tel.: 776 895 929
E-mail: salova@luhacovskezalesi.cz
Pozn.: souhrnné informace k výzvě jsou uvedeny dále
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Druhá výzva byla ještě před vyhlášením ze strany řídícího orgánu pro drobnou chybu zrušena.
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OBLASTI PODPORY
F3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a
jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně
nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských
produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností
produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných
surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a
monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských
produktů na trh (včetně investic do marketingu), pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 a
investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

Dopravní prostředek do 3,5 t s chladící jednotkou

F4 Neproduktivní investice v lesích
Podpora zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou
činností využívajících společenského potenciálu lesů.
Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení,
výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků,
výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k
usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních
tabulí, závory.
Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření
k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

Naučné prvky, informační tabule, odpočívadla, herní prvky
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F5 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění
na trh
Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních
pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně
dopravy dříví, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním,
stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat též výstavby či
modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení. Způsobilým výdajem
může být také kůň a vyvážecí vlek za koně.

Traktor do 50 kW pro práci v lese

Štěpkovač klestu
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Místní akční skupina Luhačovské Zálesí
vyhlašuje

3. Výzvu MAS k Programu rozvoje venkova
v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro období 2014 – 2020.

1. Termíny administrace výzvy:
Termín vyhlášení výzvy:

12. 2. 2018

Termín příjmu žádostí na MAS od

26. 2. 2018

Termín příjmu žádostí na MAS do

12. 3. 2018 do 14:00 hod.

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF:

14. 5. 2018

2. Výzva je určena pro:
-

zemědělské podnikatele, výrobce potravin a surovin určených pro lidskou
spotřebu nebo výrobce krmiv, nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění
na trh a vývoji zemědělských produktů,

-

vlastníky, nájemce, pachtýře nebo vypůjčitele pozemků určených k plnění funkcí lesa
(dále jen „PUPFL“), sdružení s právní subjektivitou a spolky vlastníků, nájemců, pachtýřů
nebo vypůjčitelů PUPFL,

-

na držitele (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů.

3. Seznam vyhlášených Fichí a alokace:
Celková výše dotace pro 3. výzvu je 4.627.957,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 3, 4, a 5.
Číslo
Fiche

Název Fiche

F3

Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

F4

Neproduktivní investice v lesích

F5

Investice do lesnických technologií a
zpracování lesnických produktů,
jejich mobilizace a uvádění na trh

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady
(EU) č. 1305/2013

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) –
Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Článek 25 – Neproduktivní investice v
lesích
Článek 26 – Investice do lesnických
technologií a zpracování lesnických
produktů, jejich mobilizace a uvádění
na trh

Alokace
pro 2. výzvu

2.283.530,- Kč

1.979.060,- Kč

365.367,- Kč

VÍCE INFORAMCÍ O VÝZVĚ NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MAS:
http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj/realizovane-vyzvy-2014/
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