
 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA OSLAVKA – o jaké dotace u nás můžete, žádat? 

Místní akční skupině Oslavka, o.p.s. se podařilo získat finanční objem 52 milionů korun pro realizaci projektových 

záměrů obcí, škol, neziskových organizací i podnikatelů. Očekáváme, že první výzvy by mohly být zveřejněny 

nejpozději v říjnu 2016. Tyto subjekty si prostřednictvím výzev zveřejňovaných na www.oslavka.cz a v regionálním 

tisku budou moci žádat o dotace do následujících oblastí: 

SPECIFICKÝ CÍL 
STRATEGIE 

PRO KOHO JE URČENO TYPY MOŽNÝCH PROJEKTŮ 
soukromé 

zdroje 

CELKEM 
ČÁSTKA 

2017-
2023 

2.2.Investice do komunikací a 
bezpečnosti 

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, 
organizace zřizované obcemi 

přestupní terminály, doprava-zvýšení 
bezpečnosti, stezky odvádějící chodce a 
cyklisty z frenkventovaných silnic, 
bezbariérové zastávky aj. 5% 8 500 000 

4.1. Podpora kvality a 
dostupnosti sociálních a 
zdravotních služeb 

nestátní neziskové org., příspěvkové org., 
kraje, obce, organizace zřizované krajem, 
obcemi 

pořízení a rekonstrukce bytů, rozvoj 
infrastruktury komunitních center aj. 

5% 4 000 000 

1.1.Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

OSVČ, malé a střední podniky, kraje, 
obce a jimi zřizované organizace, církve, 
nestátní neziskové organizace . 

výstavba, rekonstrukce a vybavení 
sociálních podniků s požadavkem růstu 
zaměstnan. osob aj. 

5% 2 000 000 

3.1. Investice do kapacit a kvality 
škol všech stupňů 

školy, školská zařízení, další subjekty 
podílející se na realizaci vzdělávacích 
aktivit, kraje, obce a jimi zřizované 
organizace, církve, příspěvkové 
organizace 

úpravy, pořízení výbavy v oblastech cizích 
jazyků, technických a řemeslných oborů, 
přírodních věd, rozšíření kapacit MŠ aj. 

5% 5 768 000 

5.3. Oprava památek a historicky 
cenných objektů 

Vlastníci památek nebo subjekty s 
právem hospodaření 

zefektivnění prezentace, posílení ochrany 
a rozvoje kulturního dědictví 5% 500 000 

4.2. Podpora kvality veřejných 
služeb a veřejné správy 

obce s rozšířenou působností 
územní studie - veřejné, technické, 
veřejné dopravní, veřejných prostranství, 
řešení krajiny, územní plány aj. 

5% 500 000 

1.2. Rozvoj podnikání a 
regionální produkce Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či 

jiné předávání znalostí a informační akce. 
Odborné vzdělávací akce pro zemědělce, 
tematicky zaměřené exkurze 15% 500 000 

1.3. Investice do zemědělské, 
lesnické a potravinářské výroby Zemědělský podnikatel 

Pořízení techniky, Investice do budov, 
zázemí 60% 2 700 000 

1.3. Investice do zemědělské, 
lesnické a potravinářské výroby 

Obec nebo zemědělský podnikatel 

Výstavba polních cest, oprava stávajících, 
značení a rekonstrukce stezek, úprava 
lesního prostředí 20% 2 450 000 

1.2. Rozvoj podníkání a 
regionální produkce 

Podnikatel splňující daná CZ NACE 

Propagace, nákup vybavení a techniky, 
úpravy a údržba stávající techniky, 
doprovodná infrastruktura pro turistiku 55% 6 714 000 

5.4. Podpora udržitelného 
hospodaření v lesích a jejich 
rekreační funkce 

soukromí a veřejní vlastníci, nájemníci a 
pachtýři lesa, soukromé a veřejnoprávní 
subjekty a jejich sdružení a spolky 

výstavba a rekonstrukce stezek pro 
turisty, výstavba naučných a herních 
prvků, závory, informační tabule, 
odpočinkové stanoviště, mostky, lávky, 
zábradlí 0% 1 000 000 

1.1. Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

poskytovatelé soc. služeb, nestátní 
neziskové organizace, obce a jimi 
zřizované organizace, dobrovolné svazky 
obcí, MAS, vzdělávací a poradenské 
instituce, školy a školská zařízení, 

jazykové, PC kurzy, podpora JOB klubů, 
rekvalifikace, vzájemná spolupráce 
subjektů neveřejného, soukromého, 
neziskového sektoru, příspěvky na úhradu 
mzdových nákladů, podpora zahájení 
OSVČ, aj. 0% 3 935 000 

http://www.oslavka.cz/


4.1. Podpora kvality a 
dostupnosti sociálních a 
zdravotních služeb 

obchodní korporace, OSVČ, sociální 
podniky sociální rehabilitace, nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež, kontaktní 
centra, terénní programy, sociálně 
terapeutické dílny, osobní asistence, 
komunitní centra a programy, které mají 
charakter sociální služby 0% 1 967 500 

1.1. Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

školní družiny, kluby, příměstské tábory, 
vznik dětských skupin, vzdělávání chův aj. 

0% 1 967 500 

 

Více informací:       www.oslavka.cz  

                                  Simona Budařová: budarova@oslavka.cz    a  Šárka Zedníčková: zednickova@oslavka.cz  

 

Za společnost OSLAVKA, o.p.s. zakladatelé: 

Družstvo LUH, družstvo, Březník     Luboš Pulkrábek, Náměšť nad Oslavou 

AGROCHEMA, družstvo, Studenec     Mikroregion Náměšťsko, Náměšť nad Oslavou 

Mikroregion Chvojnice, Kralice nad Oslavou   Oslavan, a.s., Náměšť nad Oslavou 

CMC Náměšť, a.s., Náměšť nad Oslavou    ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura 

 

 

http://www.oslavka.cz/
mailto:budarova@oslavka.cz
mailto:zednickova@oslavka.cz

