
PŘEDSTAVENÍ AKTIVIT MAS V RÁMCI PODPORY 
MALÝCH PODNIKŮ 

Hotel Panon, Hodonín  13.10.2022 



PŘÍLEŽITOST PRO MALÉ PODNIKY V ÚZEMÍCH MAS – OP TAK 
POPRVÉ V ÚZEMÍCH MAS 

Výše alokace na MAS:  orientačně od 3 mil. Kč – 5 mil. Kč na 1. výzvu MAS / vyhlášení 
I.Q 2023 

Pokud MAS nepodá na MMR ČR – Programový rámec OP TAK do 4/2022, zvýší se tak alokace na 2. 
výzvu pro MAS, které budou programový rámec čerpat. 

Žadatelé: Malý střední podnik, může být i fyzická osoba 

Aktivity: Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále 
pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich 
konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby 

Výstupy a výsledek: počet podpořených podniků, technologií, soukromé investice 

• Maximální výše projektu 2 mil. Kč 

• Míra dotace 50% 

• Režim de minimis; mimo výběrových řízení 

•    Vyhlášení výzvy MAS mimo MS21+ 

•     Výběrová kritéria si stanovuje MAS 

•    Milník pro MAS – vyčerpat 70% zazávazkované alokace k 31.12.2024. 

 



ZAČÁTKY DIGI-PROJEKTŮ ZA PODPORY PRV ČR 2014+ 

Podpora na území MAS :   112 projektů vybraných k 
realizaci  / alokace 38 198 840,- Kč 

 

4.1.1.1 Zlepšení technologické vybavenosti podniků  

4.1.1.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů  

4.1.2.1 Investice do zemědělských podniků 

5.1.1.1 Zvýšení kvality ubytovacích, stravovacích a 
sportovních zařízení venkovské turistiky   

 

6.1.1.2: Zvyšování společenského využití lesa   

8.2.1: Spolupráce s ostatními MAS   

2.2.3. Rozvoj infrastruktury obcí a podpora spolkové 
činnosti v území MAS 

 



 
POŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ 

IMPLEMENTACE 

Fortel katalog s.r.o.- z Uh. 

Ostrohu - je zásilkový obchod s 

širokou škálou sortimentu 

zaměřenou na povlečení, pro 

potřeby domácnosti, kutilů a 

zahrádkářů. 

 

https://www.fortel-katalog.cz 

 

https://www.fortel-katalog.cz/
https://www.fortel-katalog.cz/
https://www.fortel-katalog.cz/


POŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ 
IMPLEMENTACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační systém zahrnuje oblast skladování, distribuce, 
účetnictví a elektronické výměny dat.  

Jedná se o komplexní řešení HW a SW. 

Technický popis:  

1. Databáze informačního systému na bázi SQL Microsoft 

2. Provoz systému typu Client-server 

3. Automatické denní zálohování dat systému 

4. Výkazy pro daňovou správu ve více zemích 

5. Zajištění aktualizace na základě legislativních požadavků 

Celkové výdaje projektu 308 550,- Kč, výše dotace 96 802, Kč 



TECHNOLOGIE NA VÝROBU DŘEVĚNÝCH BRIKET 

NOBILITY CLEAN s.r.o. – Kunovice -  

 

Společnost vyrábí dřevěné brikety z 

kvalitních čistých pilin z tvrdého dřeva a 

dřevěné štěpky. Všechna vyrobená 

produkce slouží k prodeji na českém a 

zahraničním trhu. 

http://www.nobilityclean.cz 

 

Briketa HARD 

Brikety jsou druh 

ekologického paliva 

vyráběného z kvalitních 

čistých pilin a hoblin, které 

vznikají jako vedlejší produkt 

v dřevozpracujícím průmyslu. 

Kulatá tmavá briketa plná nebo s 

dírou vyrobená z tvrdých pilin. 

Brikety jsou charakteristické 

tmavou barvou. Piliny se nejdříve 

vysuší na požadovanou vlhkost a 

následně se lisují za vysokého 

tlaku do válcového tvaru.  

http://www.nobilityclean.cz/


TECHNOLOGIE NA VÝROBU DŘEVĚNÝCH BRIKET 

 

 

1 ks - Kladívkový mlýn,  

Tech. parametry: složení: 1 ks 
vibrační žlab, 1 ks magnetický 
buben (průměr cca 307 mm), 1 
ks odlučovač těžkého 
materiálu, 1 ks kladívkový mlýn ( 
vstupní otvor cca 300x850 mm), 
zařízení motoru, elektromotor 
(příkon cca 90 kW). 

 

Celkové výdaje 2 673 132,- Kč, 
výše dotace 343 313,- Kč 



PŘÍSTROJ NA MĚŘENÍ ALKOHOLU V KAPALINÁCH 

 

ŽUFÁNEK s.r.o. – Boršice u Blatnice 

Firma se zabývá destilací zkvašeného 
ovoce, mecerovaných bylin a koření a 
vyrábí přírodní ovocné pálenky, likéry a 
průtahové destiláty.  

Prokvašené ovoce se destiluje na 
destilačním zařízení na ovocné pálenky.  

Likéry se dále upravují macerováním. 
Průtahové destiláty se vyrábí destilací 
macerátů ovoce, koření a bylin v lihu. 

 

Výše celkový výdajů  1 208 887,- Kč,  

výše dotace 449 586,- Kč. 

 

https://www.zufanek.cz 

 

https://www.zufanek.cz/


PŘÍSTROJ NA MĚŘENÍ ALKOHOLU V KAPALINÁCH 

Za císaře pána a jeho rodinu! 

Legendární a lahodný bylinný 

likér z dob Haškova Švejka je 

zpět! 

Přenosné stolní zařízení pro měření o rozměrech 

cca 50cmx35cmx50cm a hmotnosti cca30 kg, 

určené k měření hustoty kapalin metodou 

oscilační U-trubice s integrovaným referenčním 

oscilátorem s rozsahem min. 0 až 3g/cm3, 

stanovení obsahu alkoholu na principu NIR s 

rozsahem 0% až 90% obj., se zabudovaným 

termostatem, se zabudovaným 

vyhodnocovacím zařízením a software a 

možností tisku a s možností automatického 

přenosu dat na externí PC - důležitá funkce pro 

odesílání atestů při vývozu. Současně přístroj 

nabízí i  modulární rozšiřitelnost o další měřené 

parametry (- např. optickou otáčivost, index 

lomu, pH, barva, obsah kyslíku a příp. další) 



WWW.MASOSTROZSKO.CZ 
Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. 

Nám. Míru 664, 698 01 

IČO: 270 16 005 

Tel. 518 323 765, 724 503 950 

e-mail: : mas@masostrozsko.cz 

          

Děkuji Vám za pozornost 

Jana Bujáková 


