Místní akční skupina Společná CIDLINA, z.s.,
jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu
Společná CIDLINA 2014-2020“ vyhlašuje výzvy na podporu žadatelů
z těchto operačních programů:

Program rozvoje venkova
Dne 3. dubna 2017 vyhlašuje MAS první výzvu k předkládání Žádostí o podporu v oblasti investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností, v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Vyhlášená výzva je
prostřednictvím Fiche č. 2 – Podpora podnikatelů zaměřena na podporu podnikatelských aktivit, na vybudování lepších
podmínek pro podnikání a na tvorbu nových pracovních příležitostí.
Žadatelem mohou být podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i
zemědělci.
Žádat lze o dotační prostředky na:

stavební obnovu (přestavbu, modernizaci) či novou výstavbu provozovny, kanceláře či malokapacitního
ubytovacího zařízení,

na pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost,

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání,
oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně),

nákup nemovitosti.
Výše podpory se pohybuje v rozmezí 25-45% ze způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku.
Od pondělí 3. dubna 2017 je tak možné konzultovat přípravu žádostí o podporu se zaměstnanci MAS. Termín konzultace
si žadatelé předem domluví na níže uvedených kontaktech (tel., e-mail).
Pro potencionální žadatele bude uspořádán seminář dne 20.4.2017 od 14.00 hod. v zasedací místnosti Obecního domu
v Nepolisech, čp. 75. Nutná registrace předem na níže uvedených kontaktech.
Příjem Žádostí o podporu bude probíhat ve dnech 1.-15.5.2017, vždy pouze v předem dohodnutém termínu, v kanceláři
Místní akční skupiny Společná CIDLINA, z.s., Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy.

Integrovaný regionální operační program
Investice do sociální oblasti
Dne 9. května 2017 bude vyhlášena výzva k předkládání Žádostí o podporu pro opatření Investice do sociálních služeb rozvoj sociálních služeb a komunitních center. V rámci rozvoje sociálních služeb bude podpořen nákup pozemků, staveb,
zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy – vše pro vytváření podmínek pro kvalitní poskytování
sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.
V oblasti rozvoje komunitních center bude podpořena výstavba, rekonstrukce a úprava objektů a zázemí pro poskytování
aktivit komunitních center vč. sociálních služeb, nákup budov, nákup automobilu či vybavení pro zajištění provozu
komunitního centra.
Konzultace přípravy žádostí o podporu a jejich příjem prostřednictvím systému MS2014+ proběhne v termínu od
9.5.-7.6.2017.
Bezpečně do zaměstnání a škol
Dne 17. července 2017 dojde k vyhlášení výzvy k předkládání Žádostí o podporu pro opatření Bezpečně do škol a
zaměstnání - oblast investic do budování cyklostezek a infrastruktury pro chodce. Podporovány budou projekty zaměřené
na bezpečnost cyklistické a pěší dopravy – např. bezbariérové přístupy zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé,
přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací. Dále projekty
zaměřené na výstavbu cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na
kterých je vyloučena automobilová doprava.
U této výzvy je termín pro konzultace a příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ 17.7.-15.9.2017.
Texty aktuálně vyhlášených výzev společně s navazující dokumentací najdou žadatelé na webových stránkách MAS
www.spolecnacidlina.cz .

Přesný termín konzultací či příjmu Žádosti o podporu si lze rezervovat na níže uvedených kontaktech zaměstnanců MAS:
Ing. Jana Bitnerová, tel.: 739 065 778, e-mail: bitnerova@spolecnacidlina.cz
Petra Pražáková, tel.: 737 122 318, e-mail: prazakova@spolecnacidlina.cz

