Vítáme vás na akci:

KULATÝ STŮL pro PODNIKATELE
„Dotační možnosti v podpoře
podnikání na území MAS Brdy“
20. LEDEN 2016

Co/kdo je MAS Brdy? Kde působí?
Místní akční skupina (dále MAS) je společenstvím občanů, neziskových
organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy
(obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji
venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů,
pro svůj region, pracující metodou LEADER.

Bohutín, Bratkovice, Čenkov, Drahlín, Drásov, Dubno, Felbabka, Hluboš, Malá
Víska, Hvozdec, Chaloupky, Obecnice, Ohrazenice, Komárov, Křešín, Jince, Podlesí,
Podluhy, Rpety, Láz, Lhota u Příbramě, Trhové Dušníky, Sádek, Suchodol, Zaječov

Obecné informace o MAS Brdy
Plný název

MAS Brdy, z. ú.

Sídlo

Čsl. dělostřelců 172, Jince

Zakladatelé

městys Jince, obec Obecnice

Doba trvání

Datum vzniku: 28. 3. 2014

Provozovna

Slunečná 372, Jince

Provozní doba

7:30 – 16:00

1. Výzva MAS Brdy – podzim 2016

Nezemědělské podnikání
Typy příjemců – nezemědělský podnikatel

Spolufinancování - 50 % celkových způsobilých výdajů
Návrh opatření posílení vybavení technikou a věcnými prostředky

výzkum, vývoj, chemická laboratoř, šicí stroj, obráběčka, bruska, apod.
Podpora je zaměřena na investice do zpracovatelského průmyslu a
maloobchodu, výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru,
zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení
atd.
Výše způsobilých výdajů – min. 100 tis. Kč; max. 500 tis. Kč

1. Výzva MAS Brdy

Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání
Plánované vyhlášení výzvy: 2. polovina roku 2016
Výše způsobilých výdajů
◦ min. 100 tis. Kč
◦ max. 500 tis. Kč

OPPIK
 navazuje na OP Podnikání a inovace

 řídícím orgánem Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zprostředkující subjekt Agentura
CzechInvest
 finance jsou čerpány z Evropského fondu pro regionální rozvoj
 aktivity podporuje formou dotací, finančních nástrojů (zvýhodněné úvěry a záruky) či
kombinací, ve vhodných případech využívá též podporu de minimis
 celková alokace je 4 905 mil. €
 výše podpory se liší dle velikosti podnikatelského subjektu:
 Malé podniky – 45 % podpory
 Střední podniky – 35 % podpory
 Velké podniky – 25 % podpory

Program - Inovace
 žadatel – podnikatelské subjekty, zejména MSP

Podporované aktivity:
 Realizace inovačního projektu, realizace projektu na podporu ochrany a
nákupu práv duševního vlastnictví,
 Inovační projekty zaměřené na zavedení nových metod organizace
firemních procesů a zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím
významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování
potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních
kanálů, projekty vedoucí ke zvýšení technických a užitných hodnot
výrobků, technologií a služeb a zvýšení efektivnosti procesů výroby a
poskytování služeb.

Program - Technologie
VÝZVA III - Žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 4. 5. 2016.
- viz. Listinné podklady
Aktuální stav:
„Vážení žadatelé,

dovolujeme si vás informovat, že dne 19. 1. v 8:00 hod. došlo v souladu s pravidly Výzvy k
ukončení příjmu žádostí o podporu v programu Technologie – Výzva III z důvodu dosažení
alokace 3 mld. Kč. Není tedy již možné v rámci této výzvy podat žádost o podporu.
Děkujeme za pochopení.“
Zdroj: http://www.czechinvest.org/technologie-vyzva-iii

Program - Nemovitosti
 žadatel je podnikatelský subjekt z kategorie MSP, který je zároveň vlastníkem a uživatelem
nemovitosti a jehož odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu
Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi
brownfields (www.brownfieldy.cz)
 Podporované aktivity:
 Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů
typu brownfields a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty, investice do stavebních úprav
včetně demolice původních staveb a výstavba novostaveb

IROP
Integrovaný regionální operační program
Sociální podnikání
ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH
Revitalizace vybraných památek
Zdravotnictví

Blíže: www.dotaceeu.cz

www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz

ESF Evropský sociální fond
www.esfcr.cz
www.msmt.cz

Kontakty pro více informací
Mgr. Helena Kosová

Ředitelka MAS Brdy
Tel: 602 733 139
kosova@financecb.cz

info@masbrdy.cz

