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MAS LEADER – Loucko, z. s. (Místní akční skupina Leader – Loucko)
Spolek spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů na území
MAS, které zahrnuje obce Bítovčice, Brtnice, Kamenice, Kozlov, Luka nad Jihlavou, Puklice, Velký Beranov a Vysoké
Studnice.

V rámci „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS LEADER – Loucko, z.s. pro období 20142020 (SCLLD)“ se připravují výzvy pro žadatele o dotace na čerpání finančních prostředků přes MAS LEADER – Loucko
a to v následujících opatřeních:
A) Integrovaný regionální operační program – IROP
1. Zvýšení kvality a bezpečnosti dopravní infrastruktury – alokovaná částka 10.612.000,- Kč
typy projektu: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikace pro pěší
žadatelé:
obce
2. Zvyšování kvality základních škol
typy projektu:
- rekonstrukce, stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti
- pořízení a vybavení učeben (digitální technologie, řemeslné obory)
- pořízení kompenzačních pomůcek
žadatelé:
obce, školy základního vzdělávání
3. Zvyšování atraktivity památek
typy projektu: obnova a rekonstrukce památek, parků a zahrad u souboru památek
žadatelé:
vlastník památek (pouze pro památky zapsané v seznamu národních kulturních památek)
B) Program rozvoje venkova – PRV
Celková alokovaná částka na všechny typy žádostí – 9.293.770,- Kč
1. Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělských činností
typy projektu: -investice do zemědělských staveb a technologií pro živoč. a rostl. výrobu
-investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
žadatelé:
zemědělský podnikatel
2. Zvyšování kvality lesnické infrastruktury
typy projektu: rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury, kategorie lesních cest 1L a 2L
žadatelé:
fyzické nebo právnické osoby v hospodařících lesích
3. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
typy projektu: hmotné a nehmotné investice týkající se zprac. zem. produktů a jejich uvádění
na trh (balení, značení výrobků apod.)
žadatelé:
zemědělský podnikatel, výrobce potravin
4. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
typy projektu: stavební obnova (přestavba, modernizace, nová výstavba, pořízení strojů,
technologií …)
žadatelé:
podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky
Výše uvedené informace o možnostech čerpání finančních prostředků podáváme ve stručném znění. Předpoklad vypsání
prvních výzev je 4/Q 2017. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte:
Kontakty na kancelář:
Ing. Zdeňka Rychlá, Vedoucí pracovník zodpovědný za realizaci SCLLD a manažerka tel.: 603 254 644
Alexandra Grace, manažerka SCLLD
Sídlo: náměstí 9. května 357, 588 22 Luka nad Jihlavou (budova nového stacionáře, 3. patro)
WWW: http://www.leader-loucko.cz
E-mail: info@leader-loucko.cz
Konzultační hodiny: pondělí až pátek 7:30 – 14:30 (po telefonické domluvě lze i v jinou dobu)

