
Místní ak ní skupina Orlicko

Masarykovo nám stí 166; 564 01  Žamberk

POZVÁNKA NA SEMINÁ  PRO ŽADATELE O DOTACI
Z PROGRAMU LEADER

Vážení podnikatelé, starostové a zástupci neziskových organizací. V tomto roce vyhlásí Místní ak ní

skupina ORLICKO první výzvy k p edkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu

LEADER.

V souladu s touto skute ností si Vás dovolujeme pozvat na p ipravované školení pro žadatele

(potenciální p íjemce dotace). Školení je ur eno p edevším následujícím subjekt m, kte í mohou být

íjemci ve vyhlašovaných fiche v tomto roce.

Název Fiche íjemci

Infrastruktura a vzhled obcí Obce

Zázemí pro volno asové a ob anské

aktivity

Obce

NNO

Podpora uplatn ní žen
NNO zam ující se svými aktivitami p evážn  na ešení

pot eb žen

Moderní zem lské podnikání

Zem lští podnikatelé (FO i PO), podnikající v zem lské

výrob  v souladu se zákonem . 252/1997 Sb., o

zem lství

Efektivní využití lesních p írodních

zdroj , obchod a služby

Podnikatelé (FO i PO), spl ující následující podmínky

Jsou za azeni do kategorie mikropodniku (do 10

zam stnanc  a do 2 mil. euro obratu ro )

Podnikají v následujících OKE  dle klasifikace

ekonomických inností (CZ – NACE): B08, C, F,

G, S95, S 96 .
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Program seminá e:

1. Základní informace o MAS ORLICKO

2. Informace o systému erpání dotací v programu LEADER

3. Základní informace o dota ních programech (fiche)

kdo m že žádat o dotaci

 na co lze dotaci poskytnout

 jakou výši dotace lze získat

 co je pot eba ud lat pro získání dotace (podmínky)

 jaké jsou další podmínky po získání podpory

4. Diskuse, dotazy, osobní konzultace

Datum, místo a as:

Školení se uskute ní dne 16. ervence od 18:00 hod v zasedací místnosti Místní ak ní skupiny

ORLICKO, adresa Divišova ulice 669, 564 01  Žamberk (dvojdomek po levé stran  nad obchodem se

svítidly Kandela).

Poplatek za seminá :

Školení je financováno z Programu rozvoje venkova, Osy IV. – Leader a pro ú astníky školení je

bezplatné.

Pozor! Termín p íjmu žádostí bude stanoven již na 28. srpna 2009!

Dotazy:

Vaše dotazy Vám zodpoví:

- do 26.6. Ing. Ivana Danielová, tel. 731 506 016, e-mail: danielova@redea.cz

- od 1.7. paní Blanka Kulhavá, tel. 465 611 150, e-mail: kulhava@mas.orlicko.cz

Školení zajiš uje REDEA Žamberk, s.r.o.
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