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MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
nabízí možnost finanční podpory pro drobné podnikatele působící v obcích
STOCHOV, TUCHLOVICE, KAMENNÉ ŽEHROVICE, LÁNY a KAČICE z Programu rozvoje venkova.
Podporu lze získat na:
 Nákup vybavení a zařízení pro založení nebo rozvoj podnikání (např. vybavení a zařízení dílen, přívěsné vozíky,
dopravní prostředky, výrobní linky, lisy, stroje apod.);
 Stavební úpravy prostor pro založení nebo rozvoj podnikání (pro výrobu, skladování, pěstování, prodej,
poskytování služeb, řemesla atd.).
 Dotaci nelze poskytnout pouze na nákup spotřebního materiálu a zboží určeného k dalšímu prodeji.
O PODPORU MOHOU POŽÁDAT:




Fyzické osoby podnikající
Právnické osoby
Zemědělští podnikatelé (na rozvoj nezemědělských činností)

PODPORA ZAHRNUJE INVESTICE NA ZALOŽENÍ A ROZVOJ NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:
















Velkoobchod a maloobchod;
Poskytování ostatních osobních služeb;
Stavebnictví (s výjimkou skupiny developerská činnost) – zahrnuje dlaždické práce, instalatérské práce, čištění
fasád, klempířské práce a další dle nace.cz;
Oprava a údržba motorvých vozidel (s výjimkou oblasti Maloobchod s pohonnými hmotami ve
specializovaných prodejnách);
Ubytování, stravování a pohostinství;
Informační a komunikační činnosti (s výjimkou oddílů 60 a 61);
Profesní, vědecké a technické činnosti (s výjimkou oddílu 70);
Činnosti cestovnívh kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby;
Činnosti související se stavbou a úpravou krajiny (s výjimkou skupiny 81.1);
Administrativní a kancelářské činnosti;
Pořádání konferencí a hospodářství výstav;
Balící činnosti;
Ostatní vzdělávání;
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti (v návaznosti na cestovní ruch);
Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a především pro domácnost.
Minimální náklady (celkové způsobilé výdaje projektu): 50 000 Kč
Výše podpory: až 45 %

Žádosti o dotaci lze podávat od 11. února 2019 do 31. března 2019 – veškeré informace a detaily naleznete na:
http://www.svatovaclavsko.cz/cz/program-rozvoje-venkova-prv
S veškerými dotazy nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s., Jaroslava Šípka 486, Stochov (osobní konzultace v kanceláři po předchozí domluvě)
Ing. Luboš Fleischmann, tel.: 603 489 888, e-mail: info@massvatovaclavsko.cz

