
 
     
 
 
 
 

 

 

Seznam přijatých žádostí ve výzvě MAS č. 7 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 

2022-030-007-001-105 Neubuz Nákup mobilní manipulační ohrady 
a fixační klece pro skot 

1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2022-030-007-006-106 Neubuz Výbava pro venkovní aktivity 6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

2022-030-007-006-107 Vizovice Nové ozvučení kostela sv. Vavřince 
ve Vizovicích 

6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

2022-030-007-001-108 Podkopná Lhota Zemědělská technika pro údržbu 
pozemků  

1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2022-030-007-004-109 Lutonina Nový Minibagr 4 Podpora investic do zakládání a rozvoje 
místních podniků a služeb a uvádění 
produktů na trh - nezemědělské činnosti 

2022-030-007-006-110 Vizovice Nákup skládacích stolů do Domu 
kultury Vizovice 

6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

2022-030-007-001-111 Bratřejov Nová žací technika pro malotraktor 
 

1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2022-030-007-004-112 Zádveřice-Raková Další vybavení pro tesařské práce 4 Podpora investic do zakládání a rozvoje 
místních podniků a služeb a uvádění 
produktů na trh - nezemědělské činnosti 

2022-030-007-001-113 Vizovice Modernizace farmy 2022 1 
 

Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2022-030-007-001-114 Vizovice Traktorový návěs 1 
 

Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2022-030-007-001-115 Všemina Nákup stroje pro výrobu krmiva 1 
 

Investice do rostlinné a živočišné výroby 



 
     
 
 
 
 

 

2022-030-007-006-116 Kašava Doplnění vybavení pro spolkovou 
činnost 

6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

2022-030-007-001-117 Zádveřice-Raková Pořízení stroje na sklizeň pícnin 1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 
 

2022-030-007-006-118 Jasenná Nové vybavení pro kulturní dům 
Jasenná 

6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

2022-030-007-001-119 Bratřejov Luční brány 1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 
 

2022-030-007-006-120 Všemina Vybavení pro spolkovou činnost 
Mysliveckého spolku Všemina 

6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

2022-030-007-001-121 Kašava Nákup shrnovače píce 1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 
 

2022-030-007-001-122 Zádveřice-Raková Pořízení mobilní ohrady s fixačním 
zařízením pro masný skot 

1 
 

Investice do rostlinné a živočišné výroby 

2022-030-007-001-123 Kašava Fixační klec s mobilními zábranami 1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 
 

2022-030-007-006-124 Kašava Nákup hudebních nástrojů 6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

 

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

 

Ve Vizovicích dne 20. 6. 2022 

 

 

Ing. Ondřej Štach 

projektový manažer MAS 
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