Podhorácko, o. p. s., J. A. Komenského 87, 675 21 Okříšky
IČ: 27668134

7. výzva k předkládání žádostí o dotaci
Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 7. 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 7. výzvy ( 18. kola na SZIF):
(předpokládaná alokovaná částka pro tuto výzvu je 8 079 419 ,--Kč)

Podpořené budou projekty, které nejlépe naplní cíle některé z uvedených fichí* :
Číslo
fiche
1

Název

Max. míra podpory

Maximální výše dotace:
- 60 % způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace, na investice pořízené mladými
(zaměřena na zemědělce)
zemědělci ve znevýhodněných oblastech,
Předpokládaná alokace 403. 971,--Kč - 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace, na investice pořízené
ostatními zemědělci ve znevýhodněných
oblastech,
- 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace, na investice pořízené
mladými zemědělci v jiných oblastech než
znevýhodněných oblastech,
- 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace, na investice pořízené
ostatními zemědělci v jiných oblastech než
znevýhodněných oblastech.
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2

Poznej Podhorácko

60% malé podniky

(zaměřena na cestovní ruch)

50% střední podniky

Předpokládaná alokace

40% velké podniky

1. 211. 913,--Kč

-

v režimu de minimis

-

na základě Obecného nařízení o
blok.výjimkách

viz Specif.podmínky opatření IV.1.2., Podopatření
III.1.3.2.

3

Cesty krajem Podhorácka
(Hlavní opatření -zaměřena na
rozhledny, cesty – vybudování a
obnova stezek i tematických,
lyžařských, hippostezek, vinařských
stezek atp.

Hlavní opatření III.1.3.1. – projekt musí být
realizován z více jak z 50% v tomto opatření
90% - v režimu „de minimis“
-

nezakládající veřejnou podporu

60% - na základě Obec. nařízení o blokových
výjimkách

Činnosti vedoucí k usměrňování
návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho Vedlejší opatření II. 2.4.2. – nemusí být v projektu
využito
návštěvníků – vedlejší opatření)
Předpokládaná alokace
1. 615. 884,--Kč

4

Řemeslníci Podhorácka

100% - v režimu ostatní
Viz. Specifické podmínky opatření IV.1.2.

60% mikropodniky – zaměstnává méně než 10
zaměstnanců

(zaměřena na rozvoj podnikání)
-

v režimu de minimis

-

na základě Obec. nařízení o
blok.výjimkách

Předpokládaná alokace
1. 211. 913,--Kč

viz Specif.podmínky opatření IV.1.2.
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5

Malebné obce Podhorácka

90%,
- v režimu de minimis

(zaměřena na obnovu a rozvoj
vesnic)

- nezakládající veřejnou podporu

Předpokládaná alokace
1. 211. 913,--Kč
6

Kraj zajímavý pro život

90%

(zaměřena na rozvoj služeb)

-

v režimu de minimis

Předpokládaná alokace

-

nezakládající veřejnou podporu

1. 615. 883,--Kč
7

8

Kořeny pro budoucnost

90%,

(zaměřena na tradice a kulturu)

-

de minimis

Předpokládaná alokace 403. 971,--Kč

-

nezakládající veřejnou podporu

Učící se Podhorácko
(zaměřena na vzdělávání)

100%
-

jen v režimu „de minimis“

Předpokládaná alokace 403. 971,--Kč

*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
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Číslo fiche 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.
Musí podnikat min. 2 roky. – viz specifická pravidla pro IV.1.2.

1

2

Obec, svazek obcí

3 – hlavní
Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve
opatření
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
Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu.
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.
V případě vedlejšího opatření musí být žadatelem vlastník/sdružení vlastníků,
nájemce/sdružení nájemců pozemku určeného k plnění funkcí lesa

3–
vedlejší
opatření
4

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;
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Obce a svazky obcí
Příspěvkové organizace zřízené obcí

5, 6

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 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.)

7

Žadatelé stejní jako u 5,6 Fiche
+
Fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.

8

Obec, svazek obcí
Příspěvkové organizace zřízené obcí
Neziskové organizace s právní subjektivitou
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Výše a míra dotace:
Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na vybraný projekt se musí
pohybovat v rozmezí od 20.000,-- Kč do 1.000.000,-- Kč.
Forma žádosti:
Žádost musí být zpracována v elektronické formě na předepsaném formuláři Žádosti o dotaci
a doplněna povinnými, případně nepovinnými přílohami (v listinné podobě). Formulář
Žádosti o dotaci je ke stažení na http//www.podhoracko.eu titulní strana, po pravé straně, 7.
výzva. Zde naleznete i povinné přílohy, které se přikládají k Žádosti o dotaci.
Místo a způsob podání žádosti:
Žádost o dotaci s povinnými a nepovinnými přílohami budou podávány osobně - elektronická
žádost – na přepisovatelném CD – RW !!!! (vytiskne se a podepíše až v kanceláři MAS) a 1x
originály, případně kopie povinných a nepovinných příloh a 3 x kopie povinných a
nepovinných příloh (v listinné formě). Žádost podává a na místě podepisuje oprávněná
osoba (statutární zástupce) nebo osoba zplnomocněná pro tento úkon. Plná moc musí
obsahovat jasné vymezení rozsahu zmocnění, časovou platnost a úředně ověřený podpis
statutárního zástupce.
Jestliže Žádost o dotaci nebude obsahovat všechny povinné přílohy, nebude přijata
k zaregistrování.
Místem příjmu: kancelář MAS, J. A. Komenského 87 (budova ZŠ, vchod do jídelny), Okříšky
Termín příjmu žádostí:
Od 9. ledna do 11. ledna a od 14. ledna do 16. ledna 2013 (od 8.00 – 16.00 hod. dle
předchozí domluvy na čísle 775 999 980). Konec příjmu žádostí bude ve středu 16. ledna
v 16.00 hod!! Později doručené žádosti nebudou přijaty.
Transparentnost výběru projektu
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Naleznete na webových stránkách www.podhoracko.eu – titulní strana, na pravé straně v 7.
výzvě.

Doba a místo realizace projektu:
Zahájení realizace projektu:
S realizací projektu je možné začít po zaregistrování úplné žádosti na SZIF (začátek března
2013).
Ukončení realizace projektu:
Žadatel je povinen zajistit realizaci projektu do 24 resp. 36 měsíců od podpisu Dohody (neníli 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, v pravém sloupci Doporučujeme – 7.
výzva, zde najdete i aktualizovaná Pravidla IV.I.2. včetně Specifických podmínek opatření pro
IV. 1. 2., ve které jsou jednotlivá opatření, lze najít rovněž na stránkách www.szif.cz a
www.mze.cz.
Kontakt pro bližší informace a bezplatné konzultace:
Kristýna Štěpánová, manažerka SPL, tel.: 775 999 980, kriste@email.cz,
Petra Cahová, admin. pracovnice MAS, tel: 775 999 978, podhoracko@email.cz
kancelář v Okříškách : J. A. Komenského 87 Okříšky, (budova ZŠ, vchod do školní jídelny)
pondělí - čtvrtek od 7.15 - 12. 00 hod. (nebo dle domluvy)
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pátek dle domluvy
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