DOTAČNÍ INFO K 6. 3. 2020

Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
Program rozvoje venkova
Výzva č. 5
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. Žadatelé mohou předkládat projekty, které mají místo realizace na území MAS Hlučínsko. Dle Pravidel 19.2.1. (část B,
kap 4, bod 1) lze projekt realizovat výjimečně i mimo území MAS (kromě měst nad 25 tis. obyvatel)
za předpokladu, že prospěch z projektu připadne do území MAS (s výjimkou Fichí dle čl. 35).
Alokace výzvy MAS: 16 077 290 Kč
Vyhlášené fiche:
Číslo Fiche Název Fiche

Alokace pro 5. výzvu

F1

Rozvoj zemědělských podniků

5 858 170

F6

Občanská vybavenost

10 219 120

Vyhlášení výzvy
Začátek příjmu žádostí o dotaci
Ukončení příjmu žádostí o dotaci
Registrace na RO SZIF

6. 3. 2020
6. 4. 2020
24. 4. 2020
31. 8. 2020

Více informací:
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/prv/prv-vyzvy/prv-vyzva-c-5-2020/

Seminář k Výzvě č. 5
Datum konání:
Čas konání:
Místo konání:

19. 3. 2020
15.00 hod.
Výhon 182, Velké Hoštice, budova Hoštická a.s. – přízemí

Moravskoslezský kraj
Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020
Cíle a priority programu:
Účelem tohoto dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce.
Program je zaměřen na žáky denního studia 2. až 4. ročníků středních škol oborů vzdělání
1

s maturitní zkouškou a 2. až 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem - kategorie "H", studenty
denního studia všech ročníků vyšších odborných škol, a studenty denního studia všech ročníků
bakalářského studia a všech ročníků navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. 5. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách, a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, VOŠ, resp. oblastí VŠ studia.
Podpora bude probíhat formou poskytnutí účelové neinvestiční dotace podnikatelskému subjektu
na financování odborné stáže žáků a studentů v sídle či provozovně tohoto subjektu na území Moravskoslezského kraje. Stáže je možno absolvovat také prostřednictvím projektu "PRAXE"
v laboratoři IdeaHUB z.s., nebo v dalším obdobném sdíleném vývojovém centru, které poskytne
jak odpovídající technologicky vybavené pracoviště, tak zajistí odborné mentorování žáků
a studentů po celou dobu stáže, vždy na území Moravskoslezského kraje.
Vymezení okruhu příjemců:
Fyzická nebo právnická osoba splňující definici podnikatele dle § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje.
Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

6. 4. 2020
20. 4. 2020

Více informací:
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach2020-145062/
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