
cíle projektu

—  vytvořit podmínky pro ekonomicky stabilní sociální 
podnik s udržitelnými pracovními místy pro osoby       
z cílových skupin

— rozvoj sociálního podniku v obci se zaměřením na 
prodej zdravých a přírodních produktů s důrazem na 
bezobalový prodej

— rozvoj vlastní cukrářské, lahůdkářské a pekařské výro-
by od března 2019

— vzdělávání a profesní obohacení zaměstnanců pod-
niku

— podpora lokálních a ekologických produktů
— zázemí pro komunitní centrum místního obyvatelstva 

(vzdělávací programy, setkávání občanů, divadelní 
představení, gurmánské akce)

— spolupráce s lokálními poskytovateli služeb pro roz-
voj turistického ruchu (zámek Maleč, ubytování mlýn 
Poštolka, KRAvín rural arts Vysočina)

inovativnost projektu

— podpora regionální produkce
— environmentální osvěta
— obchod s širokou nabídkou kvalitních výrobků má 

větší pravděpodobnost přitáhnout širší skupiny 
obyvatel 

— podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin 
obyvatel venkova

— rozšíření infrastruktury v obci

Hana Nováková
+420 777 001 409
bac@email.cz
www.krameksdobrotami.cz



Krámek s dobrotami byl podpořen ve výzvě MAS 
Podhůří Železných hor, o.p.s. zaměřenou na podporu 
sociálního podnikání v regionu. Vytváření pracovních 
míst je pro MAS jednou z priorit a využívá k tomu nástro-
je, které má k dispozici — zejména finance z Operačního 
programu Zaměstnanost (OPZ) využívající prostředky 
Evropského sociálního fondu (ESF). Splnění podmínek 
OPZ a získání finanční podpory na sociální podnikání je 
pro žadatele náročné a administrativní podpora MAS je 
v těchto případech velmi významná.

Mas podhůří Železných hor, o.p.s.
Místní akční skupiny (MAS), lidově řečeno také „mas-
ky“, podporují aktivity obyvatel vedoucí ke zlepšení 
komunitního života, zprostředkovávají kontakty mezi 
zájmovými, podnikatelskými a veřejnými organizace-
mi a rozdělují finanční prostředky určené Evropskou 
unií pro tzv. komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). 
Finanční prostředky se rozdělují na základě Strategie 
CLLD, kterou schvaluje Valná hromada MAS. Kancelář 
MAS připravuje tzv. výzvy, do nichž žadatelé předkláda-
jí své projekty. Významnou součástí práce kanceláře je 
provést žadatele administrativním procesem a ulehčit 

„tady je nám dobře,                                                  
nejen díky dobrému jídlu.“

integrační sociální podnik
Číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010239 

Maleč 18, 582 76, kraj vysočina
otevřeno:

úterý—sobota, 10:00—17:00

jim tak získání finančních prostředků. V programovém 
období 2014—2020 máme k rozdělení cca 54 miliónů ko-
run pro území 13 obcí s 12 800 obyvateli.
MAS je otevřené sdružení, do kterého může vstoupit     
a podílet se na jeho činnosti každý občan nebo organi-
zace ztotožňující se s jeho principy fungování. Provoz 
kanceláře MAS je z 95 % financován evropskými fondy 
skrze Ministerstvo pro místní rozvoj a dofinancováván 
členskými příspěvky města Chotěboř, městyse Libice 
nad Doubravou a obcemi Maleč, Nová Ves u Chotěboře, 
Jeřišno, Bezděkov, Víska, Rušinov, Klokočov, Čečkovice, 
Dolní Sokolovec, Lány a Sloupno.
V roce 2020 nás čeká příprava Strategie CLLD pro nové 
období 2021—2027.

Kontakty na kancelář MAS:
Sladovnická 198, Chotěboř
603 708 286, 603 275 369
info@podhurizeleznychhor.cz
www.podhurizeleznychhor.cz


