
 
     
 
 
 
 

 

 

Seznam přijatých žádostí ve výzvě MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu 

v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 

Pořadové číslo projektu Místo realizace projektu 
(NUTS 5) 

Název projektu Číslo 
Fiche 

Název Fiche 

2020-030-004-001-018 Lutonina Technika na obnovu a údržbu 
travních porostů 

1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2020-030-004-004-019 Vizovice Nákup malé linky na vylévání 
forem 

4 Podpora investic do zakládání a rozvoje 
místních podniků a služeb a uvádění 
produktů na trh - nezemědělské činnosti 

2020-030-004-001-020 Vlčková Pořízení techniky do ŽV 1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2020-030-004-001-022 Všemina Nákup strojů pro výrobu a 
zkvalitnění krmiva 

1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2020-030-004-004-023 Slušovice Nové ubytování ve Slušovicích 4 Podpora investic do zakládání a rozvoje 
místních podniků a služeb a uvádění 
produktů na trh - nezemědělské činnosti 

2020-030-004-001-024 Slušovice Nákup diskového podmítače 1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2020-030-004-001-025 Kašava Nákup zemědělské techniky 1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2020-030-004-001-027 Kašava Pořízení vleku za traktor. 1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2020-030-004-004-028 Bratřejov nákup sušárny řeziva 4 Podpora investic do zakládání a rozvoje 
místních podniků a služeb a uvádění 
produktů na trh - nezemědělské činnosti 

2020-030-004-001-029 Bratřejov Manipulační ohrady - ovce 
Bratřejov 

1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2020-030-004-004-031 Vizovice Nákup dodávky N1 do 3,5t 4 Podpora investic do zakládání a rozvoje 
místních podniků a služeb a uvádění 
produktů na trh - nezemědělské činnosti 

2020-030-004-001-032 Vizovice Modernizace 2020 1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 



 
     
 
 
 
 

 

2020-030-004-001-033 Bratřejov Nákup zařízení pro rozvoj farmy 1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2020-030-004-004-034 Vizovice Nákup deskového laminovacího 
stolu 

4 Podpora investic do zakládání a rozvoje 
místních podniků a služeb a uvádění 
produktů na trh - nezemědělské činnosti 

2020-030-004-004-035 Vizovice Inovace softwaru pro evidenci 
výroby 

4 Podpora investic do zakládání a rozvoje 
místních podniků a služeb a uvádění 
produktů na trh - nezemědělské činnosti 

 

 

Pozn. Pořadí projektů je stanoveno podle přiděleného pořadového čísla projektu. 

 

 

Ve Vizovicích dne 2. 3. 2020 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Elšík 

ředitel a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 
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