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Židlochovice 
 

TÉMATA PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH PŘES  

MAS PODBRNĚNSKO 

Zdroj podpory: PRV 2014-2020 Min. výše výdajů: 50 tis. na projekt 

Alokace na MAS:  20,2 mil. Kč   Max. výše výdajů: 1 mil. na projekt  

Míra podpory:  až 85 % (záleží) 

 

A) Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství 

- hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě 

- způsobilými výdaji jsou investice do zemědělských staveb a technologií pro 

živočišnou a rostlinnou výrobu, pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu,  

- nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu 

 

B) Podpora aktivit týkající se zpracování a uvádění na trh zemědělský produktů 

- hmotné a nehmotné inv. týkající se zpracování zem. produktů a uvádění na trh 

- způsobilými výdaji jsou investice do zázemí, pořízení strojů, nástrojů a zařízení 

pro zpracování zem. produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků, marketing a 

reklama, investice souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny a další 

- nelze podpořit investice do zpracování produktů rybolovu a výroby medu 

 

 

C) Podpora činnosti ekonomických subjektů (vyjma zemědělských) 
- investice do vybraných nezemědělských činností: 

 zpracovatelský průmysl; stavebnictví (vyjma developerů); velkoobchod a 

maloobchod (vyjma maloobchodu s pohonnými hmotami); opravy a údržba 

motorových vozidel; ubytování, stravování a pohostinství; Informační a 

komunikační činnosti; Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní 

rezervační služby; činnosti související se stavbami a úpravou krajiny; 
administrativní a kancelářské činnosti; balicí činnosti; sportovní, zábavní a 

rekreační činnosti; ostatní vzdělávání; opravy počítačů a výrobků pro 

osobní potřebu; 

 

D) Vzdělávání místních podnikatelů a zaměstnanců podniků z regionu 

- vzdělávací kurzy, workshopy pro soby pracující v odvětvích zemědělství a 

potravinářství, uživatele půdy a další malé nebo střední podniky z území MAS 

- způsobilými výdaji jsou náklady na organizaci a zajištění vzdělávacích akcí a 

informačních akcí, včetně exkurzí pořádaných v souvislosti s projektem 

 

 

  

 

Kontaktní osoby: 

Mgr. Ondřej Veselý: tel.: 777 129 560, email: vesely@podbrnensko.cz 
Mgr. Martin Braun: tel.: 702 282 366, email: braun@podbrnensko.cz 

Mgr. Petra Lavická: tel.: 739 665 606, email: lavicka@podbrnensko.cz 


