
 
     
 
 
 
 

 

 

Seznam vybraných žádostí o dotaci 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. 

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

činnosti 

Pořadové číslo projektu Místo realizace 
projektu (NUTS 5) 

Název projektu Číslo 
Fiche 

Název Fiche Počet 
bodů 

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 

97 

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 

95 

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 

95 

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 

95 

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 

92 



 
     
 
 
 
 

 

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 

86 

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 

79 

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 

72 

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 

70 

 

 

Ve Vizovicích dne 1. 7. 2021 

 

 

 

 

Ing. Ondřej Štach 

             projektový manažer MAS 
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