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 VÝZVA PRV – VENKOVSKÝ CESTOVNÍ RUCH 

Operační program Program rozvoje venkova 

Opatření SCLLD 2.1.3: Venkovský cestovní ruch 

Oprávnění žadatelé  
podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech, jakož i zemědělci bez ohledu na velikost podniku 

Datum vyhlášení výzvy únor 2017 

Datum ukončení výzvy březen 2017 

Alokace výzvy 2 400 000 Kč 

Min výše způsobilých 
výdajů na projekt 

50 000 Kč 

Max. výše způsobilých 
výdajů na projekt 

5 000 000 Kč 

Míra spolufinancování 
žadatele 

55 % / 65 % / 75 % / (45 % / 35 % / 25 % dotace) – dle typu příjemce 

ZAMĚŘENÍ VÝZVY 
Cílem výzvy je prostřednictvím investic do nového vybavení, případně stavebních úprav zvýšit 
konkurenceschopnost místních podnikatelů, která zároveň přispěje k vyšší zaměstnanosti osob v území. 
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností 
CZ-NACE (klasifikaci naleznete zde): 

 I (Ubytování, stravování a pohostinství); 

 R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti). 

 

Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být 
realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku (žadatel doloží, že v okruhu 10 km od místa realizace 
se nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2 000 osob/rok) nebo ubytovací kapacitu. 
 

Způsobilé výdaje projektu 
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje (podle definice v kapitole 1 Obecných podmínek 
Pravidel pro žadatele): 

 stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, 
kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance); 

 doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a 
parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně); 

 nákup nemovitosti stavby. 
 

POZOR!!! 
 o dotaci nemůže žádat žadatel, který v posledních dvou letech před podáním žádosti o dotaci na 

MAS ukončil stejnou nebo podobnou činnost (tj. činnost, která se řadí do stejné třídy a čtyřmístného 
číselného kódu v Klasifikaci ekonomických činností CZ-NACE) nebo v době podání žádosti o dotaci na 
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MAS zahájil konkrétní plány, že takovou činnost v dotyčné oblasti ukončí během dvou let od realizace 
projektu, který je předmětem dotace; 

 je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o zařízení v souladu s § 2 odst. c) vyhlášky č. 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území včetně navazujících změn vyhlášky, a dále 
o zařízení s kapacitou nejméně 6 lůžek, maximálně však 40 lůžek; 

 kapacita 40 lůžek se vztahuje k ubytovacímu zařízení splňujícímu samostatný funkční celek (např. se 
samostatnou recepcí, sociálním zařízením, oplocením, s vlastním názvem a propagací apod.); 

 žadatelé, kteří nedisponují alespoň 2 účetně uzavřenými obdobími, mohou žádat o dotaci 
v maximální výši 1 000 000 Kč způsobilých výdajů na projekt; 

 v případě, že projekt / část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, musí žadatel při podání žádosti 
o dotaci na MAS v prosté kopii doložit příslušné opatření stavební úřadu, které je zároveň 
pravomocné a platné (v případě veřejnoprávní smlouvy platné a účinné); 

 v případě, že projekt / část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, musí žadatel při podání žádosti 
o dotaci na MAS v prosté kopii doložit stavebním úřadem potvrzenou projektovou dokumentaci 
předkládanou k řízení stavebního úřadu; 

 v případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, musí žadatel při podání 
žádosti o dotaci na MAS v prosté kopii doložit znalecký posudek, ne starší 6 měsíců; 

 k některým preferenčním kritériím (viz příslušná fiche) se váže povinnost doložení některých dalších 
příloh, přičemž nedoložení těchto příloh může znamenat nižší bodový zisk ve fázi věcného hodnocení 
projektů. 

 

Přesné znění výzvy MAS Podbrněnsko – Venkovský cestovní ruch, plánované na únor 2017, bude 
zveřejněno zde na webových stránkách MAS. Součástí přesného znění výzvu bude i specifikace povinných 
náležitostí žádosti o podporu.  

 

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky MAS Podbrněnsko, především na 
kontaktní osobu této výzvy: Mgr. Lukáš Hlavinka, +420 727 913 261, hlavinka@podbrnensko.cz. 


