
Podnikatelé z Šumperského venkova, pozor! 

Podnikáte a rádi byste své podnikání rozvíjeli dál? Uvažujete  
o pořízení nových technologií? Nebo s podnikáním začínáte? 

 

Nyní máte možnost získat EU dotace přímo ve vašem regionu přes  

Místní akční skupinu Šumperský venkov. 

Vyhlášení výzvy č. 4 PRV: 24. 1. 2020 

Příjem dotačních žádostí: 1. 2. - 9. 4. 2020 

Více informací najdete na našem webu: http://www.sumperskyvenkov.cz/dotace/aktualni-vyzvy/ 

„Proč bych měl o této  

dotační možnosti vědět?“ 
 

Menší podnikatelé (do 50 zaměstnanců) 

mají obecně v českém dotačním prostředí 

jen velmi málo možností, obzvláště u nás na 

venkově. Pokud víte o někom, kdo by mohl 

dotaci využít, předejte mu informaci.  

Rádi s vámi zkonzultujeme vaše záměry. 

„Co je možné realizovat z dotací přes MAS?“ 

Dotace pro podnikatele jsou zaměřené na investice na založení a rozvoj vašeho podnikání v celkové hodnotě pro-

jektu 50 tis. - 5 mil. Kč. Možné jsou tedy např. opravy, rozšíření i stavby provozoven, kanceláří, malokapacitních 

ubytování, stroje a technologie, HW, SW pro řádný provoz strojů a zařízení, užitkové vozy N1 a doplňkově také 

úpravy povrchů, parkování, oplocení, zeleň. 

„Kdo může o dotaci žádat?“ 

Žadatelem mohou být:  

mikro a malé podnikatelské subjekty  

(do 50 zaměstnanců), zemědělci  

z obcí: Bludov, Dolní Studénky,  

Dlouhomilov, Hrabišín, Hraběšice, Libina,  

Loučná nad Desnou, Oskava, Nový Malín,  

Petrov nad Desnou, Rapotín, Sobotín,  

Rejchartice, Velké Losiny, Vernířovice,  

Vikýřovice. 

„Kolik dotace 

dostanu?“ 
Dotace ve výši  

45 % 

„Proč žádat o dotaci přes  

MAS (místní akční skupinu)?“ 
Peníze, které MAS přerozděluje jsou určeny pro její regi-

on. Jsou to tedy peníze pro vás, nekonkurujete projektům 

napříč republikou. Nic nám neplatíte, projekty s vámi bu-

deme konzultovat zdarma. 

Místní akční skupina  

je neziskovou organizací tvořenou veřejným, neziskovým 

a soukromým sektorem. Jednou z jejích aktivit je rozvíjet 

region prostřednictvím poskytování EU dotací. Ve vašem 

případě z PRV (Programu rozvoje venkova), zprostředko-

vat tyto finance podnikatelům ze svého regionu a pomoci 

jim s administrací žádosti – konzultuje ZDARMA. 

Kontakt: MAS Šumperský venkov, z. s., Nový Malín 240, 788 03, kancelar@sumperskyvenkov.cz  


