Rok 2013 přinese poslední výzvu
v tomto dotačním období

Poslední výzva v dotačním období let 2007 – 2013 bude v MAS ORLICKO realizována na jaře roku
2013. A protože nové dotační období bude pro žadatele otevřeno nejdříve v roce 2015, radíme
všem zájemcům o dotaci, aby neváhali a využili poslední vyhlášenou výzvu.
Předběžný příjem žádostí 22. – 26. 4. 2013.
Kdo tedy bude moci předložit v poslední výzvě své žádosti o dotaci a na jaké projekty?
Fiche 5
Podpora zemědělského podnikání

Fiche 1
Podpora obcí

Vhodní žadatelé:
• fyzické a právnické osoby, které podnikají
v zemědělské výrobě

Vhodní žadatelé:
• obce dle zákona o obcích

Podporované aktivity:
• investice do staveb, technologií a další
techniky a vybavení pro živočišnou
výrobu, ovocnářství, pěstování zeleniny,
zahradnictví a prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby

Podporované aktivity:
• zajištění dobré dopravní dostupnosti,
kvalitní technické infrastruktury a přívětivého vzhledu obcí, jako základního předpokladu kvalitního života na venkově,
rozvoje podnikatelských aktivit

Maximální doporučená výše dotace:
250 000 Kč

Maximální doporučená výše dotace:
nestanovena

Předpokládaná alokace: 2 167 544 Kč

Předpokládaná alokace: 4 020 000 Kč

Fiche 8
Podpora podnikatelů v cestovním ruchu

Fiche 4
Podpora neziskových organizací

Vhodní žadatelé:
• fyzické a právnické osoby, které podnikají
v zemědělské výrobě
• nezemědělské podnikatelské subjekty,
které podnikají v oblasti cestovního ruchu
• nestátní neziskové organizace

Vhodní žadatelé:
• nestátní neziskové organizace
• církve a jejich organizace

Podporované aktivity:
• výstavba a modernizace malokapacitních
ubytovacích zařízení (ubytovací zařízení,
kempy, skupiny chat či bungalovů) a stravovacích zařízení, vybavení půjčoven
sportovního vybavení, objektů a ploch
pro sportovní vyžití
Maximální doporučená výše dotace:
300 000 Kč
Předpokládaná alokace: 1 938 799 Kč

Podporované aktivity:
• stavební obnova a pořízení materiálně
- technického zázemí v oblasti sociální
a kulturní infrastruktury, vzdělávání, péče
o děti, zdraví, sportu a volnočasových
aktivit, např.: hřiště klubovny včetně vybavení
Maximální doporučená výše dotace:
150 000 Kč
Předpokládaná alokace: 1 097 607 Kč

