Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

Družstevní 596, 382 32 Velešín
IČ: 260 98 296

7.výzva k předkládání žádostí pro rok 2012
Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2009-2013
„Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER“
Předpokládaná alokace 7. výzvy (17. kolo příjmu PRV): cca. 4 mil. Kč
Zaměření výzvy:
Fiche 4 Cestovní ruch
Fiche 6 Občanská vybavenost
Fiche 7 Kulturní dědictví

cca. 440 000,- Kč
cca. 2 400 000,- Kč
cca. 1 160 000,- Kč

Místo realizace projektu: Projekt může být realizován pouze na území působnosti MAS
Pomalší
Členský mikroregion MAS Pomalší o.p.s.
Název obce
Besednice,
Bujanov,
Doubravice,
Doudleby, Heřmaň, Kaplice, Komařice,
Pomalší
Mokrý Lom, Nedabyle, Nová Ves,
Omlenice, Plav, Roudné, Římov, Soběnov,
Střížov, Velešín, Vidov, Střítež
Mirkovice, Netřebice, Věžovatá Pláně,
Poluška
Zubčice, Zvíkov, Rožmitál n. Š., Přídolí
ostatní
Dolní Třebonín
Maximální doba realizace projektů ve všech uvedených Fichí: 24 měsíců, resp. 36
měsíců od podpisu Dohody do předložení Žádosti o proplacení.
Způsobilé výdaje jsou realizovány od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF do
data předložení Žádosti o proplacení.
Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat minimálně polovinu všech
způsobilých výdajů z hlavního opatření nebo podopatření.
V daném kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou
Žádost o dotaci.
Příjemce se zavazuje při podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR k dodržení ustanovení týkajících se požadavků na publicitu v souladu
s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV.
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Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení nejdříve na MAS, následně na RO
SZIF v termínu stanoveném Dohodou.

Časové rozmezí a místo příjmu Žádostí o dotaci:
Termín vyhlášení výzvy:
v období od 15. 8. 2012 do 12. 9. 2012
Místo příjmu Žádostí o dotaci:

Kancelář MAS Pomalší o.p.s.
Areál ZD Netřebice 131
382 32 Netřebice

Termín pro příjem projektů:
v období od 10. 9. 2012 do 12. 9. 2012
Žádosti na realizaci projektů je možné předložit v době od 9,00-16,00hod (pondělí 10.9. a
středa 12.9.) a 9,00-14,00hod (úterý 11.9.) v kanceláři MAS Pomalší o.p.s. Telefonní kontakt
pro sjednání předání žádostí: 608 353 400 – Ing. Eva Tarabová, 380 743 381 – Dana Bendová.
Žádost na předepsaném formuláři včetně povinných a nepovinných příloh dle požadavků
příslušné Fiche je předkládána žadatelem osobně (v případě právnických osob
prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro
právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu) nebo prostřednictvím
zmocněného zástupce. Žádost se předkládá v elektronické verzi Žádosti o dotaci (zveřejněna
pro danou výzvu na internetových stránkách MAS) ve formátu .pdf na libovolném
elektronickém nosiči (CD, flashdisk, e-mail). Písemná forma Žádosti o dotaci bude žadateli
vytištěna pracovníkem MAS. Povinné a nepovinné přílohy k žádosti budou přijímány pouze
v listinné podobě, a to v 1 originále (ověřené kopii) a 2x v prosté kopii.
Termín příjmu povinných/nepovinných příloh k Žádosti o dotaci – termín je stanoven
pouze při podání Žádosti o dotaci. Součástí Žádosti o dotaci jsou povinné, příp. nepovinné
přílohy (viz příslušná Fiche). Žádost, která nebude obsahovat všechny povinné přílohy,
nebude MAS přijata - pozdější doložení povinných příloh nebude možné.
Internetové stránky MAS
www.maspomalsi.cz
Kontaktní údaje (telefon,e-mail) na pracovníka MAS poskytujícího informace případným
konečným žadatelům:
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Kontaktním místem pro žadatele/příjemce dotace pro předkládání veškeré dokumentace je
příslušná MAS - Ing. Eva Tarabová, tel.: 608 353 400, kancelář MAS, tel: 380 743 381, e-mail:
info@maspomalsi.cz

Registrace Žádostí na RO SZIF: cca 1. pol. listopadu 2012

OPATŘENÍ PODPOROVANÁ V 7. VÝZVĚ

Fiche 4 Cestovní ruch
Podopatření III.1.3.2 Ubytování, sport
- podporované aktivity: Podopatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje
venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské
turistice), zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky.
Podporována je zejména výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení (ubytovací zařízení,
kempy, skupiny chat či bungalovů)a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a
objektů a ploch pro sportovní vyžití.
Záměry:
Opatření není členěno na záměry
- oprávnění žadatelé:
příspěvkové organizace zřízené obcí
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
fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
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nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu
(podnikáním v oblasti cestovního ruchu se pro tyto účely rozumí následující živnosti:
hostinská činnost, provozování cestovní agentury, provozování tělovýchovných a
sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, provozování
lyžařských vleků, provozování střelnic, provozování cestovní kanceláře, ubytovací
služby)
Maximální hodnoty míry podpory
Opatření
III.1.3.2

Nezakládá
VP
-

De minimis
Pro
NUTS
Jihozápad:
30 % (40 %, 50%)

II

Bloková výjimka – zakládá
VP
Pro NUTS II Jihozápad:
30 % (40 %, 50%)

Ostatní
-

- způsobilé výdaje na projekt: min.
80 000,- Kč
max. 500 000,- Kč
- vymezení územní působnosti: projekt musí být realizován na území působnosti MAS
Pomalší o.p.s.
-projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a musí být v souladu s Pravidly

Fiche 6 Občanská vybavenost
Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby
- podporované aktivity: 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.
Záměry:
Opatření není členěno na záměry
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- oprávnění žadatelé:
obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
svazek 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
příspěvkové organizace zřízené obcí
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 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).
Maximální hodnoty míry podpory
Opatření Nezakládá VP De minimis
III.2.1.2

90%

90%

Bloková výjimka – zakládá
VP
Pro NUTS II Jihozápad:
30% (40%, 50%)

Ostatní
-

- způsobilé výdaje na projekt: min.
100 000,- Kč
max. 1 000 000,- Kč
- vymezení územní působnosti: projekt musí být realizován na území působnosti MAS
Pomalší o.p.s.
- projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a musí být v souladu s Pravidly
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Fiche 7 Kulturní dědictví
Hlavní opatření: III. 2. 2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
- podporované aktivity: Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na výdaje
spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví
venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních
prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na
budování stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní
a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.
Dotace je určena projektům, které slouží k veřejně prospěšné činnosti a nejsou využívány k
ekonomickému prospěchu žadatele či provozovatele.
Záměry:
a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova
b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
c) stálé výstavní expozice a muzea
- oprávnění žadatelé:
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
příspěvkové organizace zřízené obcí
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)
fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

Družstevní 596, 382 32 Velešín
IČ: 260 98 296
Maximální hodnoty míry podpory
Opatření
Nezakládá
De minimis Bloková výjimka – zakládá
VP
VP
III.2.2

90%

90%

-

Ostatní

-

- způsobilé výdaje na projekt: min.
50 000,- Kč
max. 1 000 000,- Kč
- cíle opatření: zachování historických hodnot území, zvýšení atraktivity regionu, obnova
významných památek a kulturních prvků regionu.
- vymezení územní působnosti: projekt musí být realizován na území působnosti MAS
Pomalší o.p.s.
- projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a musí být v souladu s Pravidly

Podklady, kterými je třeba se řídit při zpracování žádosti:
- Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu
rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, Opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové
strategie, Opatření IV.1.1. – Místní akční skupina, v platném znění (platnost od 16. Kola PRV),
- Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV. 1. 2. (platnost od 16. Kola
PRV)
- Fiche 4 Cestovní ruch, Fiche 6 Občanská vybavenost, Fiche 7 Kulturní dědictví (platnost od
16. Kola PRV)
- 7. výzva k předkládání žádostí pro rok 2012
- Informace uvedené na webových stránkách MAS (www.maspomalsi.cz) a RO SZIF České
Budějovice (www.szif.cz)

