
 
 

VÝZVA PRO MIKROPODNIKY 
 
Agentura CzechInvest zveřejnila první výzvu na podporu nákupu strojů pro drobné podnikatele 
v rámci programu Technologie. MAS ORLICKO pro žadatele na svém území poskytuje informační a 
konzultační podporu v této oblasti a hledá potenciálně vhodné projektové záměry.  
 

 
 
Žádosti o podporu svých projektů mohou předkládat podnikatelé ve vymezených ekonomických 
činnostech, kteří hodlají realizovat svůj projekt na území MAS ORLICKO, zaměstnávají méně než 10 
pracovníků a jejich podnikatelská historie není k datu podání žádosti starší 3 let.  
POZOR! - v této výzvě lze žádat bez územního omezení, v dalších výzvách se předpokládá omezení 
žadatelů ve vazbě pouze na vybraná ORP (Králíky, Česká Třebová). 
 
Na co je možné žádat:  
Podpora je zaměřena na nákup nového strojního vybavení.  
 
Příklady vhodných aktivit: 

 dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly 
předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost 

 dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro 
řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu  

 
Poskytovaná podpora: 

 Podpora je poskytována formou dotace do 45% způsobilých výdajů. 

 Dotace je poskytována ve výši 100 – 225 tis. Kč (celkové náklady 223 – 500 tis Kč).  
 
MAS ORLICKO poskytuje: 

 nezávazné prvotní konzultace 

 zpracování žádosti o dotaci 

 poradenství při realizaci (pro podpořené žadatele zdarma) 

 další služby 
 
Bližší informace a konzultace: 
MAS ORLICKO, z.s., Divišova 669, Žamberk, www.mas.orlicko.cz  
Ing. Tomáš Vacenovský, tel.: 775 311 363, mail: vacenovsky@mas.orlicko.cz 

Příjem žádostí do 31. října 2015 

Realizace projektu do 30. 6. 2016  

http://www.mas.orlicko.cz/
mailto:vacenovsky@mas.orlicko.cz


 
 

VÝZVA PRO ZEMĚDĚLCE 
 
Státní zemědělský intervenční fond chystá první výzvu na podporu zemědělských podnikatelů v rámci 
Programu rozvoje venkova. MAS ORLICKO pro žadatele na svém území poskytuje informační a 
konzultační podporu v této oblasti a hledá potenciálně vhodné projektové záměry.  
 
 

 
 

 
Kdo a na co může žádat:  
Dotace je určena pro zemědělské podnikatele na investice do strojů, technologií a budov v živočišné i 
rostlinné výrobě.  
 
Příklady vhodných aktivit: 

 stavby a technologie pro živočišnou výrobu (týká se chovu skotu, prasat, ovcí, drůbeže, 
králíků a koní) 

 stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu 
 
Poskytovaná podpora: 

 podpora je poskytována formou dotace 40% ze způsobilých výdajů (možno navýšit o 10% pro 
oblasti LFA a o 10% pro mladé začínající zemědělce) 

 celkové náklady akce mohou být mezi 100 tis. – 150 mil. Kč 
 
MAS ORLICKO poskytuje: 

 nezávazné prvotní konzultace 

 zpracování žádosti o dotaci 

 poradenství při realizaci (pro podpořené žadatele zdarma) 

 další služby 
 
Bližší informace a konzultace: 
MAS ORLICKO, z.s., Divišova 669, Žamberk, www.mas.orlicko.cz  
Ing. Tomáš Vacenovský, tel.: 775 311 363, mail: vacenovsky@mas.orlicko.cz 

Příjem žádostí 
druhá polovina září 
2015 

Realizace projektu 
do 24 měsíců od 
podpisu Dohody  

http://www.mas.orlicko.cz/
mailto:vacenovsky@mas.orlicko.cz
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