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Dobrý den, 

v kanceláři MAS nyní připravujeme 2. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova, kterou bychom chtěli 

vyhlásit na začátku roku 2019. Do diskuze jsou zváni i potenciální žadatelé v této fichi. 

Ve výzvě plánujeme otevřít k podpoře i opatření (fichi) s názvem: Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností a myslíme si, že Váš názor a Vaše účast na setkání k této tématice by 

nám mohla pomoci k tomu, aby podpora se strany MAS co nejvíce vycházela vstříc potřebám našeho 

regionu a potenciálních žadatelů a prostředky tak byly čerpány smysluplně a efektivně. 

Stručné informace k této oblasti podpory: 

• žadatelem jsou podnikatelské subjekty (fyzické i právnické osoby včetně zemědělců, kteří 
vykonávají i nezemědělskou činnost), 

• podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE), jedná se např. o zpracovatelský průmysl, stavebnictví, 
ubytování, stravování, pohostinství nebo opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a 
převážně pro domácnost, 

• dotace je poskytována na investiční výdaje, např.: stavební obnova či nová výstavba, pořízení 
technologií a strojů, nákup nemovitostí, 

• výše dotace se pohybuje od 25 do  45 % dle velikosti podniku. 
 

Za kancelář MAS jsme pro toto opatření připravili také návrh preferenčních kritérií. Tato kritéria musí 

projekt splnit, aby byl ze strany MAS podpořitelný, a vzhledem k tomu, že kritéria si nastavuje MAS 

sama (pod dohledem MZe), tak bychom velmi uvítali Vaše názory a návrhy na jejich úpravu, aby 

kritéria byla funkční a nebyla zbytečnou komplikací pro potenciální žadatele. 

Na listopadových jednáních orgánů MAS jsme pro tyto účely vytvořili diskuzní pracovní skupinu pro 

přípravu výzev. Zveme tímto všechny zájemce na její první setkání.  

Vaše zapojení si představujeme formou společné diskuse, která proběhne v prostorách kanceláře 

MAS a je navržena na: 

 

Termín: středa 16.1.2019 

Čas: 9:00 

Místo: zasedací místnost MAS, Regnerova 143, 542 32  Úpice 

 

V případě, že se budete moci setkání zúčastnit, ozvěte se, prosím, do 8.1.2019. 

Pokud Vám termín nevyhovuje a máte zájem se zapojit, ozvěte se nám s individuálním návrhem 

termínu dle Vašich časových možností.  

http://www.kjh.cz/
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V odkazu pracovní skupiny pro přípravu výzev najdete podklady k  této oblasti podpory spolu se 

souborem s preferenčními kritérii (pokud Vám soubor nepůjde přímo otevřít, stáhněte ho nejdřív do 

PC) k dalšímu prostudování. 

http://www.kjh.cz/dokumenty/info_f4_nezemedelske_investice.pdf 

http://www.kjh.cz/dokumenty/f4_nezemedelske_investice.pdf 

 

 

Chceme vás současně požádat o přeposlání tohoto e-mailu všem potenciálním zájemcům, 

žadatelům, případně odborníkům, kteří by mohli přispět do diskuze. 

 

S přáním pěkného dne 

Daniela Müllerová, manažerka pro SCLLD 
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