
Rozvoj Šumperského venkova skrze  

dotace pro NEZISKOVKY a OBCE 

Více informací na našem webu: www.sumperskyvenkov.cz/dotace/aktualni-vyzvy/ 
 

„Co je možné realizovat z dotací přes MAS?“ 
 

Investiční záměry v hodnotě 50 tis.-1 mil Kč v oblastech: 
 A) Veřejné prostranství      /     B) MŠ a ZŠ     /     C) Hasičské zbrojnice (JPO V)   

 D) Obchody v obcích     /     E) Vybrané kulturní památky   
F) Klubovny, knihovny, vybavení na kulturní akce spolků       

G) Stezky     /     H) Muzea a expozice v obcích 
 

Možné je žádat dotace např. na vybavení pro SDH, myslivce, fotbalisty, hudebníky, sokoly  
a další spolky s min. 2 letou historií, vybavování jejich kluboven; vybavení a rekonstrukce  
školy/školky, vybudování tematické stezky pěší/lyžařské/hippostezky, obnovení kulturní  

památky v regionu… 

 
Obecně lze pořizovat stroje, technologie, vybavovat  

zázemí organizace, realizovat stavební výdaje  
… v uvedených oblastech (A-H).  

„Kdo může o dotaci  

žádat?“ 

Obce, ZŠ a MŠ, církve, neziskovky 

 z obcí: Bludov, Dolní Studénky,  

Dlouhomilov, Hrabišín, Hraběšice,  

Libina, Loučná nad Desnou,  

Oskava, Nový Malín,  

Petrov nad Desnou,  

Rapotín, Rejchartice, Sobotín, 

Velké Losiny, Vernířovice,  

Vikýřovice. 

„Výše  
dotace?“ 

80 % 

„Proč žádat  

o dotaci přes MAS  

(místní akční skupinu)?“ 
Peníze, které MAS přerozděluje jsou určeny pro její 

region. Jsou to tedy peníze pro vás, nekonkurujete 

projektům napříč republikou. Nic nám neplatíte, 

projekty s vámi budeme konzultovat zdarma. 

Místní akční skupina  je neziskovou organizací 

tvořenou veřejným, neziskovým a soukromým 

sektorem. Jednou z jejích aktivit je rozvíjet  

region prostřednictvím poskytování EU dotací.  

V tomto případě z PRV (Programu rozvoje  

venkova), zprostředkovat tyto finance  

žadatelům ze svého regionu a pomoci jim 

s administrací žádosti. 

Kontaktujte nás: MAS Šumperský venkov, z. s. , Nový Malín 240, 788 03, kancelar@sumperskyvenkov.cz 

Termíny: 

vyhlášení výzvy č. 8 PRV: 10. 1. 2023 / příjem žádostí: 1. 2. - 28.  2. 2023 

Seminář pro žadatele: 9. 2. 2023, 15:00, zasedací místnost OÚ Nový Malín 

Výzva č. 8 PRV: MAS Šumperský venkov 2023 

http://www.sumperskyvenkov.cz/dotace/aktualni-vyzvy/

