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V Náměšti na Hané, 10.7.2017 

 
Vážení podnikatelé a potenciální žadatelé o podporu podnikatelských projektů, 
Dovolujeme si Vás pozvat na první informační seminář k připravované výzvě v rámci realizace 
strategie CLLD MAS Region HANÁ 2015-2020.  
 
Seminář se uskuteční: 

18. 7. 2017 v kanceláři MAS Region HANÁ, z. s. 
 
Více informací najdete v přiložené pozvánce na seminář 
 
Předpokládaný termín vyhlášení a podávání projektů první výzvy: srpen 2017 

Komu je podpora určena: Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech, jakož i zemědělci. Zemědělský podnikatel může být i střední nebo velký podnik. 
Stručná anotace fichí, ve kterých můžete žádat: 

Podpora zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělské podnikatelské činnosti.  
 
Příklady možných aplikací: 
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:  
- 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). 
- 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). 
- Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a 
parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně). 
- Nákup nemovitosti 
 
Projekty musí být zaměřeny pouze na vybrané činnosti u vedení v 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). 
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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. 
 
Na spolupráci s Vámi se těší kancelář MAS Region HANÁ. 
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