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MAS Posázaví rozdá první miliony z Programu rozvoje venkova 
 
Do první výzvy k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova (PRV), kterou vyhlásila Místní akční 
skupina (MAS) Posázaví, se přihlásily tři projekty dohromady za 3 086 130 Kč. Z toho by dotace měla pokrýt 
2 371 112 Kč. Vzniknout by tak mělo Lesní kino pod rozhlednou Špulka u Lbosína, Karkulčin háj v Týnci nad 
Sázavou a nové venkovní zázemí Farmy Heroutice. Na první výzvu bylo alokováno 27 milionů korun, peníze, 
které se nevyčerpají, se přesunou do další výzvy. 
 
Žádosti o dotace z PRV se v 1. výzvě přijímaly od 1. do 21. února 2018. „Žadatelé podali tři projekty, jeden ve 
Fichi (oblasti podpory) Agroturistika, dva projekty byly ve Fichi Lesy, voda, rekreace. Třetí Fiche, Podpora 
místních výrobců, tentokrát vyšla naprázdno, i když o ni zájem byl – žadatel ale nedokázal naplnit podmínky 
přidělení dotace. Je nám to moc líto, protože jeho projekt pěstování bylin bez použití chemie byl velice zajímavý. 
Tuto Fichi určitě letos vyhlásíme ještě jednou, už se ohlásili zájemci na konzultace dvou projektů – na pekárnu a 
zpracovnu jehněčího a hovězího masa,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.  
 
Ocenila, že všichni tři žadatelé své projekty dopředu konzultovali. „Jsme za to velmi rádi, protože způsob 
podávání žádostí se proti minulému období změnil. Žádosti nebyly v papírové podobě, podávaly se elektronicky 
přes Portál farmáře, jejich věcná správnost proto byla velmi důležitá. A vzhledem k tomu, že všichni tři žadatelé 
s námi projekty konzultovali, dá se očekávat, že administrativa žádostí bude rychlá,“ dodala Bohunka Zemanová. 
Přála by si, aby stejným způsobem postupovali žadatelé i v dalších výzvách o předkládání žádostí o dotace, které 
MAS Posázaví připravuje, ať už se jedná o PRV, Integrovaný regionální operační program (IROP) nebo Operační 
program Zaměstnanost (OP Z). „Předejte se tak případným problémům, které by vyžadovaly přepracování 
projektů, nebo by mohly vést až jejich vyloučení z financování,“ upozornila Bohunka Zemanová.  
 
Podle schváleného harmonogramu nyní proběhne administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti podaných 
žádostí. Místní šetření, takzvané cesty po projektech, se uskuteční 23. března 2018. Veřejné obhajoby projektů a 
zasedání výběrové komise spojené s věcným hodnocením projektů a jejich doporučením či nedoporučením k 
financování proběhnou 27. a 28. března 2018.  
 
Z PRV by do roku 2020 mělo do Posázaví „přitéct“ dohromady 57 milionů korun. V první výzvě bylo pro Fichi 7 
Agroturistika alokováno 10,427 milionu korun, ve Fichi 8 Lesy, voda, rekreace bylo k dispozici 8,230 milionu korun 
a pro Fichi 9 Podpora místních výrobců se počítalo s 8,778 milionu korun.  
 
V rámci Programu rozvoje venkova, který pro ministerstvo zemědělství administruje Státní zemědělský 
intervenční fond (SZIF), mohou předkládat projekty k podpoře mikropodniky a malé podniky ve venkovských 
oblastech, soukromí a veřejní držitelé lesů a jejich sdružení, zemědělští podnikatelé, výrobci potravin a krmiv i jiní 
zpracovatelé. Podporovány budou mimo jiné investice do vybraných nezemědělských činností, do výstavby 
stezek pro turisty, herních a naučných prvků, odpočinkových míst a přístřešků, stavby mostků, lávek a zábradlí 
nebo pořízení zařízení a nástrojů na zpracování zemědělských produktů.  
 
Aktuální informace jsou zveřejněny na webových stránkách http://leader.posazavi.com/cz/Projekty.aspx v sekci 
CLLD 2014–2020. 
 
MAS Posázaví rozdělí do roku 2020 z evropských fondů přes 190 milionů korun, příjemci zhruba třetiny z nich by 
měli být vybráni do konce roku 2018. Schválené oblasti podpory na roky 2017 a 2018 vycházejí z programových 
rámců vzešlých ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví (SCLLD). Tento dokument, který 
určuje, kudy se bude ubírat další rozvoj regionu, loni v červnu schválil řídící orgán, tedy Ministerstvo pro místní 
rozvoj. 
 
Jaroslava Tůmová 
 
Kontakt pro další informace: 

Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637 
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081 
 
 
Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com 
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky 
obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci 
Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu. 
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