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Popis a zdůvodnění
podpory (SCLLD)

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Program rozvoje venkova

3. Podpora malých podniků
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Programu rozvoje venkova – Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských činností
Fiche je zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje
mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury
nezemědělských aktivit. Podpora se bude týkat drobné výroby a řemesel (např.: truhlářství,
tesařství, kovářství, výroba keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, rukodělné práce, zednické
práce, zámečnictví, čalounictví apod.), služby pro hospodářství (např. opravy strojů a zařízení),
venkovskou turistiku a maloobchod.
Na území MAS Holicko působí velké množství mikropodniků (do 10 zaměstnanců). Jejich počet
ke konci roku 2013 činil 1 680. Právě tyto drobné mikropodniky se potýkají s mnoha problémy –
ekonomickým zajištěním, konkurencí ze strany větších subjektů, nedostatečnými výrobními
kapacitami, nedostatečnými ubytovacími kapacitami či zastaralými technologiemi. Právě tato
fiche jim má umožnit rozvoj a rozšíření podnikatelských aktivit. Rovněž bude sloužit pro
začínající podnikatele pro uplatnění jejich podnikatelských záměrů a uvedení na trh nových
produktů.
Kromě zavádění nových výrobních kapacit má území MAS Holicka příhodné podmínky pro
rozvoj příměstské turistiky a agroturistiku.
Specifický cíl: C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských
subjektů v regionu
Podporovány budou investice (stavby, technologie, stroje,…) do vybraných nezemědělských
činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):
 C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v
odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č.
651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní
a střeliva),
 F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),
 G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46
a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách),
 I (Ubytování, stravování a pohostinství),
 J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61),
 M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),
 N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti
související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní
a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92
(Balicí činnosti),
 P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),
 R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti),
 S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost), S 96
(Poskytování ostatních osobních služeb).
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v
příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I
Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování
EU).
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Definice příjemce
podpory
Výše způsobilých
výdajů
Výše dotace

Preferenční kritéria

Indikátory výstupu

V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v
příloze I Smlouvy o fungování EU.
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou
být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.
 Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech, jakož i zemědělci.
min.
50 000 Kč
max.
5 000 000 Kč
 Velké podniky - 25 % způsobilých výdajů,
 Střední podniky - 35 % způsobilých výdajů,
 Mikro a malé podniky - 45 % způsobilých výdajů.
Zde jsou uvedeny principy pro stanovení preferenčních kritérií. Konkrétní preferenční kritéria
budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.
1. Vytvoření trvalého pracovního místa.
2. Žadatel nebyl doposud podpořen v rámci SCLLD MAS Holicko.
3. Uplatňování inovačních přístupů.
4. Soulad s horizontálními tématy.
5. Hospodárnost, účelnost a efektivnost projektu.
6. Využití stávajících zařízení a objektů.
7. Zlepšení základního vybavení nebo služeb v obci.
8. Propojení projektu s venkovskou turistikou.
9. Žadatelem je začínající podnikatel.
10. Projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než 12 měsíců (platí pro výzvy v letech
2016, 2017).
11. Účast žadatele na veřejné obhajobě projektu.
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