
 
     
 
 
 
 

 

 

Seznam přijatých žádostí ve výzvě MAS č. 6 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 

2021-030-006-004-051 Vizovice Nákup ekologického tiskového 
stroje HP Latex 700 

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

2021-030-006-001-052 Jasenná Nákup čelního nakladače 
 

1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2021-030-006-001-055 Vizovice Pořízení zemědělské techniky pro 
hospodářství. Jaroslav Maláč, 
Dubovsko 37, Vizovice 

1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2021-030-006-001-056 Vizovice Nákup zemědělské techniky 
 

1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2021-030-006-006-057 Vizovice Nákup ozvučovací techniky v 
kostele sv. Vavřince ve Vizovicích 

6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

2021-030-006-001-058 Neubuz Modernizace farmy 
 

1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2021-030-006-004-059 Vlčková Pořízení odsávacího systému s 
briketovacím lisem 

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

2021-030-006-004-060 Všemina Užitkové vozidlo na rozvoz 
cukrářské produkce 

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

2021-030-006-001-061 Vizovice Nákup samonakládacího 
přepravníku balíků senáže a sena 

1 
 

Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2021-030-006-006-062 Březová Technické a reprezentativní 
vybavení pro členy SDH Březová 

6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 



 
     
 
 
 
 

 

2021-030-006-006-063 Neubuz Vybavení Komunitní centrum 
Neubuz 

6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

2021-030-006-001-064 Kašava Pořízení vleku za traktor. 
 

1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2021-030-006-004-065 Bratřejov Nákup vrtacího stroje 4 Podpora investic do zakládání a rozvoje 
místních podniků a služeb a uvádění 
produktů na trh - nezemědělské činnosti 

2021-030-006-001-066 Lutonina Nákup techniky 
 

1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2021-030-006-002-067 Lutonina nakup potravinářské techniky 2 Podpora zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh 

2021-030-006-004-068 Slušovice Zastřešení terasy u Restaurace SUD 
Slušovice. 

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

2021-030-006-006-070 Kašava Doplnění technického vybavení 

spolků obce Kašava 

6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

2021-030-006-001-072 Bratřejov Pořízení stroje 1 
 

Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2021-030-006-001-073 Vizovice Nákup zemědělské techniky pro 
farmu ve Vizovicích 

1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2021-030-006-006-074 Kašava Nákup osvětlovací techniky 6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

2021-030-006-001-075 Zádveřice–Raková  Modernizace zemědělského 
podniku 

1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2021-030-006-001-076 Vizovice Přepravník 
 

1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2021-030-006-004-077 Vizovice Robotizace ve výrobě nábytku 4 Podpora investic do zakládání a rozvoje 
místních podniků a služeb a uvádění 
produktů na trh - nezemědělské činnosti 

2021-030-006-006-078 Březová Obnova technického vybavení v 
místní knihovně na Březové a 

6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 



 
     
 
 
 
 

 

vybudování čtecích a klidových 
zón. 

2021-030-006-004-080 Vizovice Nákup vysokozdvižného vozíku pro 
manipulaci se zbožím ve skladu 

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

2021-030-006-006-081 Veselá Vybavení centra volného času - 
Veselá 130 

6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

2021-030-006-006-082 Jasenná Výměna vnitřního zařízení Obecní 
knihovny v Jasenné 

6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

2021-030-006-004-083 Všemina Formátovací pila - KAPPA 550 4 Podpora investic do zakládání a rozvoje 
místních podniků a služeb a uvádění 
produktů na trh - nezemědělské činnosti 

2021-030-006-006-084 Zádveřice–Raková Nákup stejnokrojů pro členy SDH 
Raková 

6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

2021-030-006-006-085 Zádveřice–Raková Nákup stejnokrojů pro členy 
Mysliveckého spolku Zádveřice-
Raková 

6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

2021-030-006-006-086 Zádveřice–Raková Nákup stejnokrojů pro členy SDH 
Zádveřice 

6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

2021-030-006-006-087 Zádveřice–Raková Nákup vybavení do knihovny a 
společenské akce 

6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

2021-030-006-006-088 Veselá Obměna nábytku a pořízení 
outdoorového vybavení pro 
dobrovolné hasiče z Veselé. 

6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

2021-030-006-004-090 Zádveřice–Raková Vybavení pro tesařské práce 4 Podpora investic do zakládání a rozvoje 
místních podniků a služeb a uvádění 
produktů na trh - nezemědělské činnosti 

2021-030-006-004-091 Vizovice Nákup vybavení pro občerstvení 
Na Ranči 

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

2021-030-006-006-092 Bratřejov Nové topení - kostel Bratřejov 6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 



 
     
 
 
 
 

 

2021-030-006-006-093 Všemina Sbor dobrovolných hasičů Všemina 
(SDH Všemina) 

6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

2021-030-006-006-095 Všemina Mobilní vybavení pro kulturní 
činnosti spolků působících v obci 
Všemina 

6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

2021-030-006-006-096 Všemina Výbava pro kulturní akce 
Mysliveckého spolku Všemina 

6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

2021-030-006-001-097 Všemina Nákup stroje pro výrobu a 
zkvalitnění krmiva 

1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2021-030-006-001-098 Kašava Nákup obraceče píce 
 

1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2021-030-006-001-099 Zádveřice–Raková Kvalita je základ 
 

1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2021-030-006-006-100 Vizovice Nové vybavení pro spolkovou 
činnost Orla jednoty Vizovice 

6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

2021-030-006-001-101 Zádveřice–Raková Modernizace zemědělské 
společnosti 

1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

 

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

 

Ve Vizovicích dne 15. 4. 2021 

 

 

 

Ing. Ondřej Štach 

projektový manažer MAS 
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