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MAS MOST Vysočiny (organizační složka MOST Vysočiny, o.p.s.) 

Vás srdečně zve  

na informační schůzku 

pro zájemce z řad žadatelů/resp. podnikatelů o dotaci v rámci 

výzev Programu rozvoje venkova Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje na období 2014-2020 Kvalita života II. 

 

Datum:  4. 7. 2017, od 15.00 hodin 

Místo konání:  JUPITER club, Velké Meziříčí 

 

Obsahem informační schůzky bude seznámení žadatelů s podmínkami přijatelnosti žádostí o 

dotace (kdo může žádat, výše dotace, zaměření projektů apod.) 

 

V příloze uvádíme základní informace o podporovaných činnostech, příjemcích a projektových 

záměrech, které se vztahují k fichi zaměřené na Podporu investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností.  

  

V případě zájmu o účast na informační schůzce nás kontaktujte e-mailem na adrese: 

info@masmost.cz, event.. na č.tel.778716960, 731112713. 

 

S pozdravem 

Mgr. Naďa Jašová 
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Název Fiche 
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 
činností  

Vazba na článek Nařízení  Článek 19, odst. 1, písm. b) 

PRV   

Vymezení Fiche   

Stručný popis Fiche 
Podpora zahrnuje investice na založení a rozvoj 
nezemědělských činností 

    

Oblasti podpory 

Podporovány budou investice do vybraných 
nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických 
činností (CZ-NACE). C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou 
činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví 
stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 
písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 
Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a 
střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 
Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; 
opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a 
skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve 
specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a 
pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s 
výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické 
činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních 
kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 
(Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s 
výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a 
kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a 
hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 
(Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a 
rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro 
osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 
(Poskytování ostatních osobních služeb). V případě uvádění 
produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou 
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v 
kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o 
fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v 
příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování 
produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou 
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU. Činnosti R 93 
(Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a 
pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na 
venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

    

Definice příjemce dotace 

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé 
podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci 

    

mailto:info@masmost.cz
http://www.masmost.cz/


MOST Vysočiny, o.p.s., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 782 012, 778 716 960, 
e-mail: info@masmost.cz, www.masmost.cz  

 
 

Výše způsobilých výdajů   

min. 50 000,- Kč 

max. 5 000 000,- Kč 

    

Preferenční kritéria 
Preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě 
MAS.  

Zaměření projektů: 

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou 
definovány v kapitole 1 Obecných podmínek Pravidel.  
1) stavební obnova (přestavba, modernizace, statické 
zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře 
(včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či 
malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a 
dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, 
sportoviště a příslušné zázemí) 

  

2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení 
sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, 
užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, 
software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a 
zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu 
způsobilého k užívání)  

 

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava 
povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích 
stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně  
 
4) nákup nemovitosti 
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