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Dotační příležitosti pro pekaře – MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY
Dlouhodobou snahou Svazu pekařů a cukrářů je zpřístupnit pekařům veškeré dotační příležitosti,
které jsou v rámci současného programového období k dispozici. Kromě již v minulosti opakovaně zmiňovaných možností čerpání dotací z Programu rozvoje venkova (PRV), Operačního programu podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK), programu Zaměstnanost (OPZ)
je dobré se zmínit o příležitostech, které se objevují v rámci výzev Místních akčních skupin.

Nejprve ve stručnosti, co jsou to Místní akční skupiny (MAS). Místní akční skupina je společenstvím neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry, veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí) a zejména venkovských obyvatel.
Jejím prioritním posláním je zlepšení kvality života na venkově, rozvoj podnikání, péče o krajinu, rozvoj vzdělávání
a sociální problematika v daném regionu. V České republice sdružuje Národní síť MAS celkem 167 místních akčních
skupin, které pokrývají cca 82 procent celého území ČR.
Jedním z nástrojů, jak dosáhnout vytčených cílů, je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků z fondů Evropské unie, konkrétně z Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního
programu Zaměstnanost. K tomu vytváří jednotlivé MAS v daných regionech Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje (SCLLD), ve kterých definují a analyzují problémy a potřeby regionu, které jsou pak rozpracovány do úrovně
specifických cílů a opatření, tzv. Fiche.
Ve strategiích se velmi často objevuje problematika získávání podpory pro rozvoj řemeslných aktivit a drobného podnikání, vytváření pracovních příležitostí pro podporu malého a středního podnikání, diverzifikace činnosti zemědělských i nezemědělských subjektů na venkově, podpora zpracování a prodeje zemědělské produkce.
V rámci programového rámce PRV jsou ve strategiích definovány Fiche s vazbou na Nařízení PRV článek 17, odstavec
1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, která jsou zaměřena na podporu investic pro
vybudování kapacit zpracování zemědělské produkce a její uvádění na trh s cílem zlepšení nabídky domácích potravin.
A dále Fiche s vazbou na Nařízení PRV Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností, která jsou zaměřena na podporou nezemědělských činností, jejich založení nebo rozvoj, pro
posilování ekonomického potenciálu na venkově.
Pekaři a cukráři jsou vhodnými žadateli pro obě zmíněná Fiche, a mohou tedy předkládat svoje projektové záměry
prostřednictvím MAS dle místa realizace svého projektu.
Svaz pekařů a cukrářů nabízí svým členům spolupráci v této oblasti. Potenciální zájemce zašle e-mailem svoje požadavky na adresu mihulka@svazpekaru.cz.
1. Název a IČ žadatele
2. Předmět projektu – stručně jednou větou, např. „výměna pecí“
3. Předpokládaná výše investice. Vzhledem k obecně nízké alokaci finančních prostředků, je vhodné předkládat
jen menší projekty, cca do 1 mil. Kč
4. Místo realizace projektu – přesná adresa
Vaše záměry a požadavky zašlete prosím na uvedenou adresu co nejrychleji, nejlépe do 14 dnů od zveřejnění tohoto článku. Následovat bude prověrka možností čerpání dotace v předmětné MAS pro konkrétního žadatele a pro
konkrétní projekt. Z pohledu oprávněnosti žadatele co do velkosti podniku se mohou podmínky jednotlivých MAS
lišit, nejčastěji je oprávněným žadatelem mikropodnik nebo malý podnik. Výše podpory pak činí 45 %.
Žadatel v době podání projektové žádosti nemusí být členem MAS, přesto bych členství zejména v případě schválení
projektové žádosti, žadatelům doporučil.
Pro případnou konzultaci vašeho záměru využijte moje e-mailové spojení,
případně se obraťte na redakci.
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