
9. výzva Programu rozvoje venkova MAS Strážnicko, z.s. 

Vyhlašujeme 9.výzvu PRV dne 15. 12. 2021 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 

19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. 

Příjem žádostí o dotaci: od 15. 12.2021 do 31.01.2022 

Žádosti včetně příloh se podávají el. formou prostřednictvím Portálu Farmáře. 

Doporučujeme projekty předem před odevzdáním konzultovat vždy 

po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat. 

Zaměstnanci MAS Strážnicko budou k dispozici v kanceláři MAS nebo lze domluvit setkání 

či poskytnout radu. 

Kontaktní údaje: 

Mgr. Vít Hrdoušek, manažer; email: hrdousek.v@straznicko.cz    tel.:+420 774 664 668 

Marie Pavlicová, účetní a administrátor projektů; email: pavlicova.m@straznicko.cz    tel. 

+420 722 973 685 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

Celková výše dotace pro 9. výzvu je 4.547.336,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3 a 5. 

Číslo 

Fiche 
Název Fiche 

Vazba Fiche na článek Nařízení EP 

a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace  

  

pro 9. výzvu 

F1 
Udržitelné hospodaření 

v krajině 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – 

Investice do zemědělských podniků 
252.493,- Kč 

F2 

Podpora zemědělských 

a potravinářských 

výrobků na Strážnicku 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - 

Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 

335.758,- Kč 

F3 
Podnikatelé pro rozvoj 

Strážnicka 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - 

Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

1.327.933,- Kč 

F5 

Veřejná prostranství, 

školy, spolková zařízení 

a expozice pro 

Strážnicko 

Článek 20 – Základní služby a obnova 

vesnic ve venkovských oblastech 
2.631.152,- Kč 

Úplné znění výzvy:  Výzva 9 PRV 2021  

Souhlas s vyhlášením 9 výzvy PRV 

Fiche-1 Udržitelné hospodaření v krajině 

Fiche_2 Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku 

http://www.straznicko-mas.cz/wp-content/uploads/2021/12/Výzva-9-PRV-2021-finální-verze.pdf
../03%20Souhlas%20s%20vyhlášením%209%20výzvy%20PRV.pdf
http://www.straznicko-mas.cz/wp-content/uploads/2021/12/01-PRV-Fiche-1-Udržitelné-hospodaření-v-krajině.pdf
http://www.straznicko-mas.cz/wp-content/uploads/2021/12/02-PRV-Fiche_2_Podpora-zeměd-a-potravin-výrobků-na-Strážnicku.pdf


Fiche_3 Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka 

Fiche_5 Veřejná prostranství školy, spolková zařízení a expozice pro Strážnicko 

Pravidla pro žadatele PRV 

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti: 

Přehled kroků k předložení žádosti o dotaci z PRV 

Informace pro žadatele o přístup na Portál farmáře 

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci PRV 

Zjednodušený postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci PRV 

Práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1 

Příručka pro publicitu PRV 

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 

Povinné přílohy a příloha č.21: 

Povinná příloha č. 1 Soulad se strategií CLLD 

Povinná příloha č.2 Soulad s cílem rozvoje obce a ÚPD 

Příloha č.21 PROHLÁŠENÍ o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce 

Interní postupy PRV a etický kodex - prohlášení o neexistenci střetu zájmů: 

Interní postupy PRV 2021 způsob výběru projektů PRV 

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů 9. výzva 

 

http://www.straznicko-mas.cz/wp-content/uploads/2021/12/03-PRV-Fiche_3_Podnikatelé-pro-rozvoj-Strážnicka.pdf
http://www.straznicko-mas.cz/wp-content/uploads/2021/12/05-PRV-Fiche_5_Veřejná-prostranství-školy-spolk-zařízení.pdf
http://www.straznicko-mas.cz/wp-content/uploads/2021/12/11-PRV-Pravidla-pro-žadatele-verze-2020-04.pdf
http://www.straznicko-mas.cz/wp-content/uploads/2021/12/10-PRV-Přehled-kroků-k-předložení-žádosti-o-dotaci-z-PRV.pdf
http://www.straznicko-mas.cz/wp-content/uploads/2021/12/13-PRV-Informace-pro-žadatele-o-přístup-na-Portál-farmáře.pdf
http://www.straznicko-mas.cz/wp-content/uploads/2021/12/14-PRV-Podrobny_postup_pro_vygenerovani_a_zaslani_Zadosti_o_dotaci_.pdf
http://www.straznicko-mas.cz/wp-content/uploads/2021/12/15-PRV-Zjednoduseny_postup_pro_vygenerovani_a_zaslani_Zadosti_o_dot.pdf
http://www.straznicko-mas.cz/wp-content/uploads/2021/12/12-PRV-Prace_s_prurezovymi_prilohami_v_operaci_19_2_1.pdf
http://www.straznicko-mas.cz/wp-content/uploads/2021/12/42-PRV-prirucka-pro-publicitu-verze-6.pdf
http://www.straznicko-mas.cz/wp-content/uploads/2021/12/40-PRV-Klasifikace-ekonomických-činností-CZ-NACE-1.xls
http://www.straznicko-mas.cz/wp-content/uploads/2021/12/20-PRV-povinná-příloha-1-Soulad-se-strategií-CLLD-2.docx
http://www.straznicko-mas.cz/wp-content/uploads/2021/12/22-PRV-Povinná-př-2-soulad-s-cílem-rozvoje-obce-a-ÚPD.doc
http://www.straznicko-mas.cz/wp-content/uploads/2021/12/30-PRV-Příloha-21-Prohlášení-o-realizaci-projektu-v-souladu-s-plánem-rozvoje-obce.docx
http://www.straznicko-mas.cz/wp-content/uploads/2021/12/41-PRV-Interní-postupy-PRV-2021-způsob-výběru-projektů.pdf
http://www.straznicko-mas.cz/wp-content/uploads/2021/12/43-PRV-Prohlášení-o-neexistenci-střetu-zájmů-výzva-9.docx

