MAS Krajina srdce bude rozdělovat desítky milionů korun
Jste zemědělský podnikatel? Potřebujete pořídit technologie pro živočišnou
a rostlinnou výrobu nebo vybudovat pastevní areál či seník? Chtěli byste založit či vybavit
sýrárnu, pekárnu a podobná zařízení?
Podnikáte jinak nebo jste živnostník? Potřebujete zrekonstruovat či vybavit provozovnu? Chcete provozovat agroturistiku?
Jste nezisková organizace, spolek, nebo vzdělávací zařízení? Máte nápad jak zpříjemnit život seniorům, rodinám s malými dětmi či celkově zpříjemnit život vašim sousedům?
Máte zajímavý nápad a chtěli byste ho finančně podpořit?
MAS Krajina srdce je tu se 67 miliony právě pro Vás. Po dlouhé době má schválený
strategický plán a může na svém území opět podporovat podnikatelské i neziskové subjekty.
Tři zdroje, ze kterých se bude podpora čerpat:
1. Program rozvoje venkova (PRV),
2. Integrovaný regionální operační program (IROP)
3. Operační program zaměstnanost (OPZ)
Z PRV budou podporovaní zemědělští podnikatelé, výrobci potravin, nezemědělští
podnikatelé nebo obce.
Z IROP a OPZ zařízení péče o děti, školy, neziskovky, církve, obce, příspěvkové organizace, OSVČ a poskytovatelé sociálních služeb.

Podporovaná témata a příklady:
Program rozvoje venkova (PRV)

Zemědělské podnikání (podpora 50%) - např. rekonstrukce a nákup
nemovitostí, strojů a technologií v živočišné výrobě (seníky, pastevní areály, sadařské
a ovocnářské aktivity…)

Zpracování zemědělských produktů (podpora až 45%) - např. pořízení
strojů a nástrojů pro zpracování zemědělských produktů, výstavba a rekonstrukce
budov pro zpracování zemědělských produktů, investice související se skladováním
zpracované suroviny, investice související s uváděním produktu na trh (sýrárny, mlékárny, jatka, mlýny..)

Lesní infrastruktura, její rekonstrukce a výstavba (podpora 90%) –
např. cesty, mostky, propustky, lávky,..

Nezemědělské podnikání (podpora až 45%) - např. stavební obnova či
výstavba provozovny, pořízení strojů a vybavení, hardware, software..

Agroturistika (podpora až 45%) - např. stavební obnova či nová výstavba provozovny, pořízení stojů a vybavení informační technologií
Integrovaný regionální operační program (IROP)

Modernizace a vybavení rekonstrukce škol (podpora 95%) - např. vytvoření a modernizace odborných učeben pro výuku cizích jazyků, využití moderních

informačních technologií, přírodopisu, manuální zručnosti (kuchyňky, dílny, pracovny,
laboratoře)

Podpora celoživotního vzdělávání (podpora 95%) - např. vytvoření
učeben vhodných pro celoživotní vzdělávání dospělých (podobně jako v předchozím
odstavci), zájmové a neformální vzdělávání mládeže, zařízení péče o děti do 3 let mimo základní školy

Investice do sociálních služeb (podpora 95%) - např. nákup objektů,
zařízení a vybavení, stavební úpravy, dopravní prostředky pro terénní služby
Operační program zaměstnanost (OPZ)

Podpora rodin (podpora 85%) - např. příměstské tábory, dětské skupiny, zařízení péče o děti (kluby), společná doprava dětí do školy a ze školy

Poskytování sociálních služeb a poradenství (podpora 85%) - např. odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně terapeutické dílny, osobní asistence, odlehčovací služby

Sociální podnik (podpora 85%) - např. vznik a rozvoj podnikatelských
aktivit se zapojením těchto cílových skupin (např. osoby dlouhodobě či opakovaně
nezaměstnané, osoby se zdrav. postižením, osoby v/nebo po výkonu trestu, osoby
pečující o malé děti, neaktivní osoby, uchazeči o zaměstnání 50 a více let, lidé mladší
30 let, osoby vracející se na trh z mateřské nebo rodičovské dovolené, osoby pečující
o jiné závislé osoby). Podnik vytváří zisk, jehož část je zpětně do něj investována.

Předpokládaný příjem žádostí o dotaci je plánován na leden – březen 2018. Neváhejte
s přípravou projektu! Pokud je k projektu potřeba stavební povolení, doporučujeme ho vyřídit
co nejdříve.
Případné projekty neváhejte konzultovat na emailu: maskrajinasrdce@seznam.cz,
nebo na tel.: +420 775 317 001
Můžete nás také navštívit osobně v naší kanceláři.
Adresa:
MAS Krajina srdce, z.s.
Vančurova 1946
390 01 Tábor
Otevírací doba:
Po – Pá 7:00 – 15:00
Po dohodě i mimo otevírací dobu!

