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TECHNOLOGIE 
PRO MAS 

OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MAS (CLLD) 
 

KDO může žádat? 
 malé podniky (do 50 zaměstnanců) a střední podniky (do 250 zaměstnanců), které uspějí ve schvalovacím 

procesu místem realizace příslušné MAS se schváleným programovým rámcem (mimo obcí nad 25 tis. 
obyvatel a hl. města Prahy). 

NA CO lze získat podporu? 
 pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, 

 pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich 
konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby. 

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit? 
 nákup strojů a zařízení vč. potřebné infrastruktury souvisejících s digitalizací, automatizací a robotizací 

podnikových procesů (např. měřící přístroje, skenery, kamery, čtečky kódů, čipy, vybudování firemní wifi sítě, 
ERP systém, CAD/CAM SW, nástroje pro web a cloud apod.); 

 NELZE PODPOŘIT: stavební práce, prostá obnova majetku, pořízení kolových a pásových vozidel a kolových 
a pásových strojů včetně příslušenství, pořízení kancelářského nábytku a vybavení, regálů, pořízení 
repasovaných strojů a zařízení. 

PŘEDPOKLÁDANÉ PODMÍNKY, které by měl projekt splnit? 
 hlavní myšlenkou výzvy je komunitně vedený místní rozvoj s důrazem na digitalizaci respektující potřeby 

a podmínky potenciálních žadatelů. 

 podmínky přijatelnosti projektů jsou doplněna o kritéria technologické a datové integrace, přínosy projektu 
ve smyslu robotizace, automatizace, digitalizace, webových služeb a infrastruktury (komunikační, 
identifikační a výpočetní) spolu s kritérii hospodárnosti a souladu s ŘO schválenou strategií MAS. 

KDY lze žádat? 
 termín vyhlášení výzvy: 3. dubna 2023. 

 příjem žádostí: 1. června 2023 až 31. prosince 2024. 

KOLIK lze získat? 
 plánovaná alokace: 1 mld. Kč (s možným navýšením) 

 míra podpory: 50 %  

 minimální výše podpory na projekt 200 tis. Kč a maximální výše 1 mil. Kč (tzn. CZV max. ve výši 2 mil. Kč) 

NA KOHO je možné se obrátit? 
Ing. Zuzana Arnerová  .  arnerova@renards.cz  .  775 566 239 

 

 


