1) Je z PRV možný nákup zahrady, pole, případně zemědělských rostlin?
Nákup nemovitosti je možný jen za splnění několika podmínek, zejména musí existovat přímá vazba mezi nákupem
nemovitosti a předmětem projektu. Další podmínky jsou stanoveny v Obecných podmínkách pro poskytnutí dotace
na základě PRV. Při splnění všech podmínek lze nákup uplatnit maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých
výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
V případě zemědělských investic není nákup jednoletých rostlin a jejich vysazování způsobilé pro podporu (to platí
také např. pro nákup zvířat.
2) Na semináři v Olomouci zazněla informace, že zatímco přes PRV zemědělci mohou žádat pouze na speciální
mobilní stroje, tak přes MAS budou moci žádat zemědělci na jakýkoliv stroj, včetně traktoru. Než však tuto
informaci pustím dál mezi zemědělce, chci se ubezpečit, že se jedná o pravdivou informaci. V Programovém
dokumentu je totiž výslovně uvedeno, že finance na traktor získat nelze, proto se mi nezdá, že by přes MAS měly jít
projekty, které odporují Programovému dokumentu PRV.
Přes MAS mohou zemědělci žádat na jakýkoli stroj včetně traktoru. Informace uvedená v programovém dokumentu
se vztahuje pouze k operaci 4.1.1 (nikoliv k operaci 19.2.1).
3) V aktuální výzvě na investici do zemědělských podniků je podmínka, že náklady na pořízení strojů nesmí
přesáhnout 49 % z celkových výdajů na projekt. Bude takováto či jiná podmínka muset být ve výzvách MAS?
Pro konečné žadatele MAS nebude tato podmínka stanovena.
4) Podporu na agroturistiku mohou získat i nezemědělští podnikatelé – to je také v rozporu s Programovým
dokumentem, kde jsou mezi oprávněnými příjemci pouze zemědělští podnikatelé. Prosím tedy o potvrzení, popř.
vyvrácení.
V rámci článku 19 mohou přes MAS žádat i nezemědělští podnikatelé – není to v rozporu s Programovým
dokumentem, protože je to v něm přímo uvedené. Je třeba striktně rozlišovat, jaké operace se informace
v dokumentu týkají.
5) Z EZFRV budou hrazeny projekty, které se týkají ostatních opatření/podopatření/operací, obsažených v nařízení
(EU) č. 1305/2013.
MAS bude mít možnost koncipovat své fiche (opatření Programového rámce PRV) tak, aby co nejvíce vyhovovaly
potřebám území. Jediným požadavkem bude nutnost respektovat podmínky stanovené evropskými předpisy,
zejména stanovené v příslušných článcích nařízení č. 1305/2013, tzn., že MAS podporované aktivity upraví dle cílů
jednotlivých opatření/podopatření, nemusí však respektovat podmínky nastavené v PRV nad rámec článků nařízení
a nastaveného rozhraní s ostatními ESI fondy, např. v rámci podopatření Podpora investic v zemědělských podnicích
mohou být přes MAS podporovány i sklady obilovin a olejnin, zemědělské stroje či nezemědělské subjekty v
podopatření Investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.
Jak moc je možné se od PRV odchýlit? Je možné na základě nařízení č. 10305/2013 vytvořit fiche na opravu místních
komunikací nebo na rekonstrukce kulturních památek atd.?
Připravujeme Metodiku pro tvorbu fichí, která určí, jak se lze od PRV odchýlit.
Oprava místních komunikací nebo rekonstrukce kulturních památek je financovatelná dle čl. 20 Nařízení č.
1305/2013. Tento článek není podporován v rámci PRV ani přes MAS.
6) Kde je možné nalézt nastavená rozhraní ostatních ESI fondů?
Doplňkovost s operačními programy ESI fondů je uvedena v Programovém dokumentu v kapitole 14. Informace o
doplňkovosti.
7) V PRV je opatření na naučné stezky v lesích. Bude pokračovat změkčující pravidlo z minulého PRV, že alespoň
50% stezek musí vést po lesních pozemcích nebo bude opět omezení na výhradně lesní pozemky?

Neuvažujeme o změkčení této podmínky v novém období – jedná se o lesnické opatření, které má zvyšovat
společenskou hodnotu lesů.
8) projekty spolupráce MAS - Budou určena témata projektu spolupráce MAS?
Témata pro projekty spolupráce MAS zatím nejsou stanovena. Pokud budou témata stanovena, budou uvedena
v připravované Metodice pro tvorbu Fichí.
9) projekty spolupráce MAS - Bude možno pořizovat investice (do jaké výše)?
Investice bude možné pořizovat pouze ve spojení s měkkými akcemi. Maximální výše % bude stanovena v Metodice
pro tvorbu Fichí
10) projekty spolupráce MAS - Bude možno realizovat projekty spolupráce MAS v režimu de minimis, pokud se
obáváme možné veřejné podpory?
Projekty spolupráce bude možné realizovat jen v režimu de minimis.
11) Je způsobilá přes MAS rekonstrukce bioplynové stanice?
Neuvažujeme v novém období o zařazení podpory na bioplynové stanice přes MAS – v současném období tato
podpora nebyla ze strany MAS využívána.

