„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“
Tento projekt je financován Evropskou unií

1.výzva k předkládání žádostí o dotaci
Místní akční skupina Podhorácko(dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 1. výzvu k předkládání
Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové
strategie Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS
Podhorácko:

Kvalita života s udržitelným využitím vnitřních zdrojů regionu
Zaměření podpory 1.výzvy:
Podpořeny budou projekty, které nejlépe naplní cíle některé z uvedených fichí* :
Číslo fiche

Název

Max.míra podpory

2

Poznejte Podhorácko
(zaměřena na cestovní ruch)

60% malé podniky
50% střední podniky
40% velké podniky

4

Řemeslníci Podhorácka
(zaměřena na rozvoj podnikání)

60%

6

Kraj zajímavý pro život
(zaměřena na rozvoj služeb)

90%

7

Kořeny pro budoucnost
(zaměřena na tradice a kulturu)

90%

*fiche je přesně definované “vymezení možných projektů” s vazbou na Program rozvoje venkova
Mze a Integrovanou strategii MAS Podhorácko. Fiche přesně určuje oblast rozvoje, podmínky pro
žadatele i pro podávané projekty a definuje způsobilé výdaje.
Každý projekt může současně naplňovat podmínky pouze jedné fiche-nemůže být zaměřen na
několik Fichí současně.
V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou žádost o
dotaci.
Přesné znění Fichí najdete na www.podhoracko.eu.

Číslo
fiche

2

Definice příjemce dotace
Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu
se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají kratší než dvouletou
historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci.

4

V rámci III. 1.2 záměr a) - fyzické i právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky
pro zařazení do kategorie mikropodniků, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
V rámci III. 1.2. záměry b), c), d) - fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě
v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků
.
V rámci záměru III.1.2. b) může být příjemcem i skupina osob sdružená smlouvou o sdružení dle § 829 a
následujících
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která je ze 100 % tvořena
fyzickými a/nebo
právnickými osobami, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o
zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů, pokud smlouva o sdružení splňuje následující podmínky:
a) je ve smlouvě o sdružení uveden jeden účastník, který v zájmu sdružení zastupuje ostatní účastníky
(vystupuje jako žadatel za účastníky sdružení) včetně převzetí plnění ze strany SZIF
b) za závazky vzniklé jednáním v zájmu sdružení odpovídají všichni účastníci společně a nerozdílně
c) účastníci se zaváží dodržovat podmínky smlouvy po dobu vázanosti projektu na účel.

6,7

Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů
(občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a
doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997
Sb., o nadacích a
nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních
fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).

Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí.

Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských
společnostech.)

Výše a míra dotace:
Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na vybraný projekt se musí
pohybovat v rozmezí od 50.000,-- Kč do 2.000.000,-- Kč dle jednotlivé Fiche. ( u Fiche 6 v
případě čerpání z III.2.1.2.c) 1 000 000,-Kč)
Forma žádosti:
Žádost musí být zpracována v písemné i elektronické formě na předepsaném formuláři
spolu s projektem dle závazné osnovy a doplněna povinnými přílohami. Osnova projektů
je v příloze č. 9 Pravidel IV.1.1., které jsou ke stažení na http//www.podhoracko.eu a
http://www.szif.cz.
Místo a způsob podání žádosti:
Žádosti s projekty a povinnými přílohami budou podávány osobně ve 4 paré (1 originál a 3
x kopie). Současně žadatel odevzdá totožnou elektronickou verzi žádosti i osnovy
projektu na CD (CD-RW, přepisovatelné). Žádost podává a na místě podepisuje
oprávněná osoba (statutární zástupce) nebo osoba zplnomocněná pro tento úkon.
V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou
Žádost o dotaci
Místem příjmu : kancelář MAS – Nádražní 115, Okříšky, úřad městyse Okříšky
Termín příjmu žádostí:
Žádosti budou přijímány od 1.září do 4.září a od 7.září do 10.září 2009 (od 8 – 16 hod.
dle předchozí domluvy na čísle 775 999 980)- Konec příjmu žádostí je ve čtvrtek 10.9. v
16,00 hod !! Později doručené žádosti nebudou přijaty.
Doba a místo realizace projektu:
Zahájení realizace projektu:
S realizací projektu je možné začít po zaregistrování úplné žádosti na SZIF ( říjen 2009).
Ukončení realizace projektu:
Žadatel je povinen zajistit realizaci projektu do 24 resp. 36 měsíců od podpisu Dohody
(není-li v příslušné Fichi stanoveno méně); kdy musí být podána Žádost o proplacení
uznatelných nákladů. Žadatel je dále povinen předložit Žádost o proplacení na MAS 20
dnů před termínem předložení na RO SZIF. Termín předložení žádosti o proplacení je
stanoven Dohodou, nejpozději do 24 resp. 36 měsíců od podpisu této Dohody.
Místo realizace projektu:
Všechny vybrané projekty musí být realizovány na území MAS Podhorácko – viz mapa
regionu v ISÚ http://www.podhoracko.eu
Kompletní znění výzvy a jednotlivých fichí, formulář Žádosti o dotaci a další informace jsou
k dispozici na stránce http://www.podhoracko.eu. Formulář Žádosti o dotaci a
aktualizovaná Pravidla IV.I.2. a IV.1.1. včetně Samostatné přílohy 9, ve které jsou osnovy
projektů pro jednotlivá opatření, lze najít rovněž na stránkách www.szif.cz a www.mze.cz

Kontakt pro bližší informace a bezplatné konzultace:
Kristýna Štěpánová, manažerka Podhorácko,o.p.s., tel 775 999 980, kriste@email.cz
kancelář na úřadě Městyse Okříšky úterý a středa od 8-16 hod.

Školení pro žadatele:
Školení pro žadatele proběhne ve třech termínech v týdnu od 24. do 28. srpna na různých
místech regionu s tímto programem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seznámení s MAS Podhorácko, Co je LEADER
Fiche – přehled Fichí MAS Podhorácko- jak se v nich vyznat
Jak napsat dobrý projekt pro LEADER
Hodnocení projektů a hodnotící kriteria
Financování projektů
Postup administrace projektů od podání po podpis smlouvy

Další průběžné informace, termíny a místa školení stejně jako rozšířené konzultační
hodiny budou zveřejněny ve Zpravodaji MAS Podhorácko č.2, který vyjde do 20. srpna a
bude s pomocí obcí regionu distribuován do každého domu na území MAS Podhorácko

