
 
 

OSLAVKA, o.p.s. – peníze pro region 
 

 
Máte zájem o evropské dotace na rozvoj svého podnikání a aktivit?  Podnikatelé, zemědělci, obce a další subjekty mohou prostřednictvím místní akční skupiny 
Oslavka, o.p.s. žádat na níže uvedené aktivity. Podmínkou je, aby realizace projektu probíhala na území MAS Oslavka.  
Předpokládaný termín vyhlášení: 7. 7. 2017 
Termín pro podání žádostí o dotaci: 7. 8. 2017 
 

Oblasti podpory květnové výzvy: 
 

ČÍSLO VÝZVY PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ FICHE PLÁNOVANÁ FIN.ČÁSTKA 
NA JEDNOTLIVÉ FICHE 

ČÁSTKA CELKEM 
NA VÝZVU 

č. 1 4-5/2017 

Investice do zemědělských podniků 1 700 000 Kč 

6 450 000 Kč 
Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností 4 000 000 Kč 

Neproduktivní investice v lesích 500 000 Kč 
Předávání znalostní a informační 
akce 250 000 Kč 

Obce území Oslavka, o.p.s.: Březník, Budišov, Čikov, Číměř, Hartvíkovice, Hluboké, Jasenice, Jinošov, Kladeruby nad Oslavou, Kojatín, Koněšín, Kozlany, Kralice nad Oslavou, Kramolín, 
Krokočín, Kuroslepy, Lesní Jakubov, Lhánice, Mohelno, Naloučany, Náměšť nad Oslavou, Ocmanice, Okarec, Popůvky, Pozďatín, Pucov, Rapotice, Sedlec, Smrk, Studenec, Sudice, Třesov, 
Valdíkov, Vícenice u Náměště nad Oslavou 
 
Více info je k naleznutí na www.oslavka.cz nebo v kanceláři Oslavka: Simona Budařová: budarova@oslavka.cz a Šárka Zedníčková: zednickova@oslavka.cz 
 

Investice do zemědělských podniků  
Oblast podpory:  Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a 

rostlinou výrobu a pro školkařskou produkci. Pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení 
peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.  

Žadatel:    Zemědělský podnikatel 
Uznatelné náklady:  Stavby, stroje a technologie v živočišné nebo rostlinné výrobě, pro školkařskou výrobu; peletárny, jejichž veškerá produkce bude 

spotřebována přímo v zemědělském podniku, nákup nemovitostí 
Výše uznatelných nákladů: min 50.000 Kč a max: 1.700.000 Kč  
Výše dotace:   50 %  
Preferenční kritéria:  Tvorba pracovních míst, realizace projektu do 12 měsíců, cenově méně náročné projekty, menší velikost podniků, využívání 

stávajících budov a nákup strojů. 

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
Oblast podpory:   Investice do vybraných nezemědělských činností dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) – C,F,G,I,J,M,N,P,R,S.  
Žadatel:   Podnikatelský subjekt (nezemědělský) 
Uznatelné náklady:  Stavební obnova, nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně zázemí), malokapacitní ubytovací zařízení, pořízení strojů, 

technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost 
Výše uznatelných nákladů:  min 50.000 Kč a max: 4.000.000 Kč  
Výše dotace:    25 % velké podniky, 35 % střední podniky, 45 % malé podniky 
Preferenční kritéria:  Tvorba pracovních míst, využívání stávajících budov, realizace projektu do 12 měsíců, cenově méně náročné projekty, menší 

velikost podniků, inovačních přístupů, zvýhodnění žadatelů s kratší dobou existence. 

Neproduktivní investice v lesích 
Oblast podpory:   Investice ke zvyšování enviromentálních a společenských funkcí lesa.  
Uznatelné náklady:  Značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků., zřizování odpočinkových stanovišť, 

informačních tabulí, závor, odpadkové koše, mostky, lávky, zábradlí. 
    Projekt musí být realizován na PUPFL – pozemcích určených k plnění funkcí lesa 
Žadatel:    Vlastník, nájemce, pachtýř, vypůjčitel, sdružení předchozích 
Výše uznatelných nákladů  min 50.000 Kč a max: 500.000 Kč  
Výše dotace:    100% 
Preferenční kritéria: Realizace projektu do 12 měsíců, cenově méně náročné projekty, umístění herních a fitness prvků, realizace v obcích s menším 

počtem obyvatel. 

Předávání znalostní a informační akce 
Oblast podpory:   Vzdělávací kurzy a workshopy v oblasti výroba, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, lesnictví 
Uznatelné náklady:  Nájem sálu včetně nájmu techniky, náklady na lektory včetně cestovních výdajů lektorů, cestovní výdaje příjemce dotace, 

občerstvení, nákup kancelářských potřeb, propagační náklady 
Výše uznatelných nákladů: min 50.000 Kč a max: 250.000 Kč 
Výše dotace:   90 %  
Preferenční kritéria:  Realizace projektu do 12 měsíců, cenově méně náročné projekty, projekt zahrnující akce na více místech území MAS Oslavka, 

zkušenosti žadatele se vzdělávacími akcemi. 
 
                            

Informační seminář pro žadatele: 
12. 7. 2017 ve 14 hodin v ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, prostory CETT, Podhradí 1022, Náměšť nad Oslavou 
19. 7. 2017 ve 14 hodin v ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, prostory CETT, Podhradí 1022, Náměšť nad Oslavou 
Na semináře je nutné se přihlásit na email: budarova@oslavka.cz  

Masarykovo náměstí 104 
675 71 Náměšť nad Oslavou 
www.oslavka.cz      info@oslavka.cz  
 


