PŘEDBĚĚŽNÉ INFOR
RMACE K PŘ
ŘIPRAVOVA
ANÉ VÝZVĚ PROGRAMU „TECHNO
OLOGIE“
(Operačční program
m podnikání a inovace ppro konkure
enceschopnost)
Poskytovvatelem do
otačních pro
ostředků buude dle akktuálních informací ageentura CzechInvest,
program
m by neměl být administrován pprostřednictvvím MAS ORLICKO
O
v rrámci její rozvojové
r
strategiee. MAS ORLIC
CKO by ráda zprostředkoovávala aktuáální informacce o tomto pprogramu a mapovala
m
zájem p
potenciálních
h žadatelů o dotaci. Z hhlediska efektivnosti a dopadu proopagace pro
ogramu u
místních
h podnikatelů
ů hodlá MASS žadatelům
m na svém úzzemí zajistit uživatelsky pohodlný a efektivní
přístup kke konzultacíím přímo v regionu.
Program
m Technologiie je v soula
adu se zaměěřením opatření 2.3.1. Energeticky
E
účinný, tecchnicky a
technolo
ogicky vybavvený sektorr podnikání Strategie komunitně
k
vedeného míístního rozvvoje MAS
ORLICKO
O (SCLLD).
Cílem prrogramu je fo
ormou dotaccí podporovaat zvyšování počtu realizzovaných novvých podnika
atelských
záměrů zzačínajících drobných
d
po
odnikatelů a malých a střředních podn
niků v hospoddářsky problémových
regionecch, přispívajících rozvoji těchto
t
regionnů a zvyšováání zaměstna
anosti.
V soulad
du s tímto cíllem podpoříí program Teechnologie především
p
ná
ásledující akktivity:




n
nákup strojů
ů a zařízení, které nebylyy předmětem
m odpisu, vče
etně nezbytnného softwarre
zzajišťujícího jejich funkčn
nost,
d
drobný hmotný a nehmo
otný majetekk (moderní IC
CT technolog
gie, zejménaa dotyková za
ařízení –
ttablety, softw
ware) a služb
by souvisejíccí se zprovozzněním těchtto technologgií
náklady na pořízení
p
pate
entových liceencí nezbytn
ných pro řádn
ný provoz strrojů a zařízen
ní
pořízených v rámci předm
mětného proojektu (nelze
e podpořit sa
amostatně beez nákupu sttroje).

Příjemci dotace:






d
drobný podn
nik (mikropodnik) do 10 zzaměstnanců
ů
malý podnikk od 10 do 50
0 zaměstnancců
sstřední podn
nik od 50 do 250 zaměstnnanců
místo realizaace projektu musí proběěhnout na úzzemí ORP Če
eská Třebováá a Králíky (je
e možné,
žže první výzvva nebude ta
akto regionállně omezenaa – zatím v je
ednání)
podnikání vee vymezeném
m CZ_NACE
((zejména zpracovatelskýý průmysl, staavebnictví, in
nformační a komunikačnní činnosti ap
pod.)

Další infformace:
Vyhlášen
ní výzvy se předpoklád
dá předběžnně během dubna
d
2015
5 a sběr prrojektů po schválení
program
mu Evropskou
u komisí (v le
etních měsícíích).
Připravu
ujete‐li již ko
onkrétní projjekty a mátee zájem o in
nformační po
odporu MASS ORLICKO, ozvěte
o
se
Tomáši V
Vacenovském
mu na email vacenovsky@
@mas.orlicko.cz nebo te
elefonicky 7775 311 363.

