Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Výzva k předkládání žádostí o dotaci
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje

6. VÝZVU
k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření
IV. I. 2 Realizace místní rozvojové strategie 15. kolo
Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategický
plán Leader (SPL) MAS MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ
Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY
Podpořeny budou projekty, které nejlépe naplní cíle některé z uvedených fichí:

Číslo
fiche
2
3
6
9

Název

Podpora
mikropodniků
Podpora vytváření
podmínek pro
volnočasové aktivity
Ochrana a obnova
kulturního dědictví
venkova
Podpora výchovy a
vzdělávání

Max. výše
podpory
(v %)
60%

Min.
způsobilé
výdaje (v
Kč)
50 000

Max.
způsobilé
výdaje (v Kč)

90%

50 000

500 000

90%

50 000

500 000

90%

50 000

150 000

500 000

Celková alokace prostředků cca 4 000 000,- Kč
15. kolo příjmu žádosti do PRV
Místní akční skupina si vyhrazuje právo nedoporučit přidělení všech dostupných
finančních prostředků, a to v případě, že neobdrží dostatečný počet kvalitních
projektových záměrů, případně rozhodnutí o přesunutí finančních prostředků
z jedné Fiche do jiných.
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FICHE 2
Podpora mikropodniků
Vymezení FICHE: Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj
existujících podniků nejmenší velikosti, včetně nových živností v oblasti výroby,
zpracování a služeb. Cílem opatření je především vytváření nových pracovních míst a
rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit.
Vytvoření příznivých podmínek a prostředí pro podnikání na venkově. Rozvojem drobných
podniků (do 10 zaměstnanců), nákupem nové technologie, modernizací výroby,
podporou, certifikací, propagací a prodejem místních produktů zlepšovat ekonomiku,
kvalitu života a atraktivnost regionu.
Definice příjemce dotace:
Fyzické a 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.

FICHE 3
Podpora vytváření podmínek pro volnočasové aktivity
Vymezení FICHE: Dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v
obcích v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb,
spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní
infrastruktury, tělovýchovy a sportu. V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s
místním prostředím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních
společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich
organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské
vztahy.
Definice příjemce dotace:
1. Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
2. Svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
3. Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1993 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
4. Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
5. 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)
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FICHE 6
Ochrana a obnova kulturního dědictví venkova
Vymezení FICHE: Opatření je zaměřeno na obnovu a využití kulturního dědictví regionu.
Cílem je zachovat a rozvíjet prvky kulturního dědictví, zlepšit technický stav objektů a
prostor důležitých pro uchování bohatství a rozmanitosti obcí a krajiny a zvýšit míru
jejich využití ve prospěch obyvatel i návštěvníků v území. Zvýšení investic do obnovy
kulturních památek místního významu. Posílení vědomí sounáležitosti k místu.
Definice příjemce dotace:
1. Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
2. Svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
3. Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1993 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
4. Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
5. 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)

FICHE 9
Podpora výchovy a vzdělávání
Vymezení FICHE: Výchova obyvatelstva k místním tradicím a zvykům.
Podpora zaměstnanosti a vzdělanosti obyvatel v souladu s potřebami regionu
Hlavním cílem je zajistit průběžné vzdělávání a informování fyzických a právnických osob,
které zahajují nebo rozvíjejí podnikání či jiné působení v problematice diverzifikace
činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského
cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a
rozvoje kulturního dědictví venkova. Zvláště vítané jsou akce pro ženy, mladé lidi do 30
let a pro skupiny ohrožené vyčleněním ze života většinové společnosti (nezaměstnaní,
zdravotně postižení, matky na mat. dovolené, starší občané hledající zaměstnání apod.).
Lidský potenciál je velmi důležitou, flexibilní a hybnou silou celého regionu, proto je
potřeba jej neustále rozvíjet. Je třeba se
především zaměřit na stabilizaci místních občanů, přilákání dalších obyvatel a eliminovat
negativní demografické jevy projevující se
především v menších obcích. Fiche by se měla zaměřit na zvýšení kvalifikace a
vzdělanosti obyvatel, obce díky společensko-kulturní aktivitě obyvatel a ve spolupráci s
nestátními neziskovými organizacemi či knihovnami podpoří výchovu obyvatel k místním
tradicím
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Projekty podporované v rámci tohoto opatření zprostředkují nebo do regionu přinesou
informace, zkušenosti, dovednosti a poznatky, které mohou zužitkovat podnikatelé,
zástupci samosprávy a další skupiny, které se podílejí na realizaci Programu rozvoje
venkova ČR.
Definice příjemce dotace:
1. Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. 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.
3. Neziskové organizace s právní subjektivitou

DOBA A MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ
Způsobilé výdaje mohou být realizovány:
1) od 1. 1. 2007 – výdaje nutné k přípravě projektu a výdaje spojené s nákupem
nemovitostí
2) od zaregistrování úplné žádosti na RO SZIF v Hradci Králové ostatní způsobilé výdaje
3) Realizace musí být ukončena nejpozději do 24 měsíců (v případě leasingu do 36) od
data podpisu Dohody. V tomto termínu musí být podaná žádost o proplacení uznatelných
výdajů na RO SZIF, kterou žadatel již před tímto termínem nechal zkontrolovat
pracovníkem MAS
Všechny vybrané projekty musí být realizovány na území MAS MEZI ÚPOU A METUJÍ.
Mapu území lze nalézt na www.meziupouametuji.cz
Na základě těchto povinností doporučuje MAS MEZI ÚPOU A METUJÍ svým žadatelům
začít realizovat způsobilé výdaje až po podpisu Dohody na RO SZIF.

FORMA ŽÁDOSTI
Žádost musí být zpracována v elektronické formě na předepsaném formuláři MAS a
doplněna povinnými a nepovinnými přílohami uvedenými v jednotlivých Fichích. Žádost a
fiche lze stáhnout na www.meziupouametuji.cz

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Elektronické žádosti a přílohy se přijímají v kanceláři MAS, kde budou vytištěny a na
místě podepisuje oprávněná osoba (statutární zástupce) nebo osoba zplnomocněná na
tento úkon. Tato osoba předává při podání žádosti plnou moc s úředně ověřeným
podpisem statutárního zástupce žadatele.
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DALŠÍ PODMÍNKY







dotaci lze poskytnout žadateli, který splňuje podmínky uvedené v Pravidlech pro
opatření IV. 1. 2 a podmínky uvedené v jednotlivých Ficích
žadatel zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů
žádost o dotaci se podává samostatně v rámci jedné fiche (není možné na základě
více fichí podat jeden projekt)
v daném kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné fiche pouze
jedinou žádost o dotaci
každý projekt realizovaný v rámci fiche musí čerpat více než 50% všech
způsobilých výdajů z hlavního opatření případně podopatření

DALŠÍ INFORMACE
Kompletní znění výzvy, jednotlivé fiche, formulář žádosti o dotaci a další informace
včetně Pravidel pro opatření IV.1.2, kterými jsou žadatele povinni se řídit, naleznete na
www.meziupouametuji.cz, www.szif.cz Státní zemědělský intervenční fond.
Podrobný harmonogram administrace žádosti o dotaci v rámci MAS včetně možností
odvolání se žadatele v případě vyřazení jeho žádosti o dotaci na základě administrativní
kontroly a kontroly přijatelnosti naleznete v Pravidlech.

TERMÍN A MÍSTO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
datum vyhlášení výzvy:
datum příjmu žádosti:
místo příjmu žádostí:

4. ledna 2012
16. února – 17. února 2012 vždy od 8:00 do 14:00 hodin

kancelář MAS MEZI ÚPOU A METUJÍ
MÚ Česká Skalice, vchod A, II. poschodí

datum ukončení příjmu žádostí: 17. února 2012 ve 14 hodin
Později doručené žádosti budou z výběru automaticky vyřazeny!!!!
KONTAKT PRO BLIŽŠÍ INFORMACE VČETNĚ MOŽNOSTÍ BEZPLATNÉ KONZULTACE
Zdeňka Hovorková, manažerka MAS
Martina Nováková, asistentka MAS
Ing. Josef Kulek, předseda MAS

zdenavysokov@seznam.cz
martamax@seznam.cz
jo.kul@tiscali.cz

606 636 640
602 613 506
602 456 565

Kancelář MAS MEZI ÚPOU A METUJÍ 552 03 Česká Skalice, TGM 80
Telefon 491 490 038
www.meziupouametuji.cz
Ing. Josef Kulek, předseda MAS MEZI ÚPOU A METUJÍ
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