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Cíle

• hlubší regionální dosah podpory podnikatelům. Podpora
místní sub regionální ekonomiky, prostřednictvím malých a
středních nezemědělských podnikatelů zejména na venkově.

• oslovení a akcentace na „prvožadatele“. 



Podporovaná aktivita
• podporováno bude pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč.

potřebné infrastruktury, propojení pořizovaných nebo stávajících technologií
za pomoci nejmodernějších komunikačních kanálů a protokolů podporováno
bude dále pořízení strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň
MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a
automatizaci výroby

• rozpočet: min 400 000 Kč 2 000 000 Kč
• dotace: min 200 000Kč max. 1 000 000 Kč
• míra podpory: 50% 
• režim podpory: de minims
• bez nutnosti výběrového řízení. 
• výlučně jednoetapové projekty.



Zapojení MAS - činnost
Před podáním žádosti
• propagovat výzvu v regionu se zaměřením na prvožadatele
• poskytovat informace žadatelům

Po podání žádosti
• kontrola formální a věcných náležitostí

• dodání povinných příloh
• úplnost informací v podnikatelském záměrů
• kontrola souladu se strategií MAS
• Kontrola statutu MSP



Zapojení MAS - činnost

MPO
výzva - OPTAK

•MPO průběžná výzva pro 
projekty z regionů MAS.

MAS                  
animace projektu  

•Konzultace a 
semínáře pro 
žadatele

MAS           Formální 
hodnocení MAS

•Soulad se 
strategiií

•Statut MSP
•Povinné přílohy

Kontrola žádosti
API/ experti / RK

•kontrola 
kontrolních listů 
od MAS 
Závěrečné 
ověření 
způsobilosti 
projektů.

MPO  ŘO OP TAK 

•verifikační komise
•vydání ROPD



Financování MAS a kontrola

• MPO preferuje, aby doplňková odměna za specifickou činnost MAS 
pro OP TAK (animaci a prvotní pracovní hodnocení vyplácená podle 
výkonnosti) byla realizována prostřednictvím OP TA v gesci MMR 
nebo přes MF v rámci podpory státu.

• Výsledky hodnocení MAS budou podléhat kontrole cca 10 % 
vzorku, v případě chyby kontrola všech hodnocení, podle 
chybovosti budou nastaveny sankce (s ohledem na status MAS 
zřejmě max. do výše potenciální odměny) Případně vyřazení 
z procesu.



Děkuji za pozornost
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