MAS ORLICKO představuje úspěšné projekty
a vyhlašuje další výzvu !
V uplynulém čtvrtletí bylo úspěšně dokončeno celkem 8 projektů podpořených
z prostředků Místní akční skupiny Orlicko.
Díky poskytnutým dotaci uţívá pro svou činnost nové a útulné
zázemí občanské sdruţení Štastný domov v Líšnici, svou
divadelní hru s novým ozvučením odehrál divadelní soubor
z Dolní Lipky a SKI Klub České Petrovice zdokonaluje
zdatnost svých členů díky nově pořízenému vybavení pro
trénink a závody.
Své zázemí také zkvalitnili Tělocvičná jednota Sokol Klášterec
nad Orlicí a Tělocvičná jednota Sokol Kunvald.
Své projekty v minulém čtvrtletí dokončili také dva
podnikatelé, kteří s poskytnutou 60% dotací modernizovali
vybavení svého podniku.

Zrekonstruované zázemí
občanského sdružení Šťastný domov

IV. Výzva k předkládání projektů – příležitost pro další žadatele …
V roce 2011 budou mít ţadatelé moţnost podat ţádost o podporu svého projektu v rámci
jedné prodlouţené výzvy s příjmem ţádostí do 15.7.2011. Podporovány budou tyto aktivity a
ţadatelé:
DOTACE PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Podporované aktivity: pořízení materiálně – technického
zázemí pro rozvoj činnosti neziskových organizací (např.
vybudování dětského hřiště s herními prvky, pořízení
vybavení pro činnost spolku, zařízení klubovny) a na
související drobné stavební úpravy
Vhodní žadatelé:-nestátní neziskové organizace, církve a
jejich organizace
Výše dotace: 90%
Doporučená maximální výše dotace: 150 000 Kč

DOTACE PRO ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKATELE
Podporované aktivity: podpora je zaměřena na
modernizaci zemědělských podniků, např. rekonstrukce
či novostavby (stáje, dojírny), technologie
pro
ţivočišnou výrobu, zařízení pro vytápění biomasou
(kotle), zahradnické stavby, rekonstrukce staveb a
novostavby pro skladování rostlinných produktů.
Vhodní žadatelé:
Zemědělský podnikatel, nebo
podnikatelský subjekt, který je z převáţné většiny
vlastněn zemědělskými prvovýrobci
Výše dotace: 40 – 60%
Doporučená maximální výše dotace: 500 000 Kč

DOTACE PRO VČELAŘE
Podporované aktivity: Trvalé stanoviště pro chov včel –
úly, haly na získávání,zpracování a skladování včelích
produktů, technologie pro získávání a zpracování včelích
produktů – linka pro zpracování včelích produktů.
Vhodní
žadatelé:
Zemědělský
podnikatel,
nebo
podnikatelský subjekt, který je z převáţné většiny vlastněn
zemědělskými prvovýrobci
Výše dotace: 40 – 60%
Minimální hodnota investice: 200 000 Kč.
Doporučená maximální výše dotace: 500 000 Kč

DOTACE PRO DŘEVOZPRACUJÍCÍ PODNIKY A ŽIVNOSTNÍKY
Podporované aktivity: nová výstavba, rekonstrukce,
modernizace či přestavba provozovny, nákup strojů, zařízení,
technologií a vybavení provozoven.
Vhodní žadatelé: Fyzické a právnické osoby podnikatelé,
kteří mají méně neţ 10 zaměstnanců
Výše dotace: 60%
Doporučená maximální výše dotace: 250 000 Kč

Konzultace a příjem žádostí
Své projektové záměry mohou ţadatelé konzultovat v kanceláři MAS ORLICKO na
Divišově ulici č.p. 669 v Ţamberku.
Konzultace jsou poskytovány bezplatně a jsou nezávazné.
Příjem žádostí probíhá do 15.7.2011. Ţádosti předkládané po tomto termínu
nebudou přijaty a nemohou být podpořeny v roce 2011.
Podrobné informace a termíny na webových stránkách: www.mas.orlicko.cz
Další číslo zpravodaje, které vyjde na začátku května přinese informace o činnosti MAS
ORLICKO, připravovaných i podpořených projektech a seznámí čtenáře s dalšími
zkušenostmi ţadatelů při získávání dotací z programu LEADER.
MAS ORLICKO přijímá žádosti o certifikaci produktů známkou „Orlické hory –
originální produkt“
MAS Orlicko přijímá ţádosti o certifikaci produktů, které jsou vyrobeny na
území Orlicka a představují tradiční výrobu regionu. Příjem ţádostí je
průběţný. Nejbliţší termín jednání certifikační komise proběhne v květnu
2011.
Více informací na www.mas.orlicko.cz, nebo www.domaci-vyrobky.cz .

