Co je to MAS?
MAS, neboli místní akční skupiny, se rozkládají na určitém území a jsou založeny
na principu partnerství a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru
na místní úrovni. Tvoří ji tedy zástupci obcí,
místních podnikatelů, neziskové organizace
a aktivní občané.
MAS Radbuza sdružuje obce, podnikatele
a neziskové organizace z regionů Dobřanska,
Holýšovska, Chotěšovska, Nýřanska a Stodska
za účelem dlouhodobě udržitelného rozvoje
tohoto území. Každá MAS přináší do svého
území finance prostřednictvím metody LEADER,
respektive prostřednictvím realizace své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(SCLLD).
MAS Radbuza bude v následujících letech
rozdělovat dotace v celkové alokované výši
více než 90 milionů korun a to prostřednictvím svých tzv. Programových rámců
tří operačních programů – Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP),
Programu rozvoje venkova (PRV) a Operač
ního programu zaměstnanost (OPZ). Ve svých
Programových rámcích si stanovila celkem
19 opatření/fichí, které odrážejí potřeby
území a pro jejichž naplňování budou vyhlašovány jednotlivé výzvy.
Mimo realizaci SCLLD se MAS Radbuza anga
žuje v dalších aktivitách. Má svůj vlastní
Grantový dotační program, pořádá kulturní
a vzdělávací akce. MAS Radbuza je členem
Národní sítě místních akčních skupin České
republiky. Více o činnostech MAS naleznete
na jejich webových stránkách.

www.mas-radbuza.cz
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Zemědělští a drobní nezemědělští podnikatelé žijící
nebo provozující svoji podnikatelskou činnost v území
MAS Radbuza mohou v následujících letech čerpat
podporu na své podnikatelské aktivity.
Až do roku 2023 rozdělí MAS na tyto projekty dotaci přibližně 15 milionů korun. Výše podpory se bude dle typu
žadatele a opatření/fiche pohybovat od 25 % do 100 %.
Podporován bude např. nákup vybavení, strojů a zařízení.
Možné budou i investice do staveb.

Veřejný sektor, tedy především jednotlivá města
a obce zájmového území MAS a jimi zřizované školy
a další organizace, může v programovém období prostřednictvím výzev MAS čerpat dotace.
Například na zvyšování bezpečnosti v dopravě, lesnickou
a zemědělskou infrastrukturu, pozemkové úpravy, zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání a na mnoho dalších
opatření s mírou podpory až 100 %. Podpora bude možná
ze všech tří programových rámců.

Neziskové organizace budou moci své projekty podávat
převážně do výzev zaměřených na podporu zaměstna
nosti, v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování a v oblasti prorodinných opatření (zde především
na vznik a vybavení mateřských center, dětských skupin
a podporu příměstských táborů).
Celkově se očekává podpora neziskových organizací
v přibližné částce 10 milionů korun a dotace bude nejčastěji v maximální možné výši 100 %.

Ahoj, já jsem Petr.
Pokud budete mít
zájem, pomohu Vám
s podnikáním.

Ahoj, já jsem
Vojta. Mám na starosti
sektor veřejné správy.
Zavolejte mi, rád
Vám pomohu.

Ahoj, já jsem
Nikola. Pomáhám
neziskovým organizacím.
Chcete vědět víc?
Napište mi.

Investice do nákupu vybavení
a strojů v zemědělství

Cyklostezky a chodníky pro
větší bezpečnost v dopravě

Zájmové a neformální vzdělá
vání, prorodinná opatření

Projekty drobných nezemědělských podnikatelů

Péče o národní kulturní
památky, péče o krajinu

Podpora zaměstnanosti
znevýhodněných osob

Podpora pořízení strojů a tech
nologií pro hospodaření v lesích

Rekonstrukce a lepší vybavenost
mateřských a základních škol

Zkvalitnění infrastruktury pro
sociální služby, sociální bydlení
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