3. výzva k předkládání projektů
Místní akční skupina:

Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s.

Strategický plán Leader:

Kontakt:

Slovácko svébytné a barevné – zvýšení úrovně
života obyvatel slováckého venkova

Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s.
nám. Svobody 361
686 04 Kunovice
tel.: 725 083 005
e mail: soban@dolni poolsavi.cz

Kompletní znění výzvy a dalších příslušných dokumentů:
www.dolni poolsavi.cz, sekce Dokumenty ke stažení

Vyhlášení výzvy:

10. květen 2011

Příjem žádostí:

od 10. května do 31. května 2011 (v době od 8:00
do 14:30)

Místem podávání žádostí je sídlo Místní akční skupiny Dolní Poolšaví, o.s.,
konkrétně kancelář MAS, která sídlí Na Rynku 886, Kunovice.

Způsob podání
Žadatel předá osobně (prostřednictvím statutárního zástupce nebo osoby
pověřené plnou mocí k podání žádosti, plná moc musí mít úředně ověřený
podpis) projekt v kanceláři MAS Dolní Poolšaví po předchozí domluvě telefonem
na čísle 725 083 005. Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou
automaticky vyřazeny. Při konečném hodnocení projektů v případě rovnosti bodů
rozhoduje také datum a čas podání žádosti. V případě podání žádosti zmocněnou
osobou musí být čestné prohlášení dle závazného vzoru podepsáno statutárním
zástupcem s úředně ověřeným podpisem. Čestné prohlášení nesmí být
podepsáno zmocněnou osobou.

Konzultační dny
Pro řešení konkrétních dotazů či problémů při předkládání žádostí si lze na
telefonním čísle 725 083 005 či e mailu soban@dolni poolsavi.cz domluvit
schůzku, která se uskuteční v kanceláři MAS, Na Rynku 886, Kunovice 686 04.
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Seznam vyhlášených fichí
V rámci 3. výzvy k předkládání projektů budou přijímány projekty pro následující
fiche:

Fiche č. 2: Kvalitní péče o lesy a krajinu venkova
Hlavní opatření
Vedlejší opatření

I.1.2.3
II.2.4.2

Lesnická infrastruktura
Neproduktivní investice v lesích

Kompletní znění Fiche lze nalézt na www.dolni poolsavi.cz, v sekci Dokumenty ke
stažení
Definice příjemce dotace:
• Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její
svazky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo
jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo
jejích svazků.
Výše způsobilých výdajů:
• minimální: 100 000, Kč
• maximální: 1 000 000, Kč
Míra podpory u hlavního opatření je 90% v režimu de minimis, u vedlejšího
opatření č. 1 je 90%.

Fiche č. 3: Kvalitní vybavenost, služby, památky
Hlavní opatření
Vedlejší opatření

III.2.1.2
III.2.2

Občanské vybavení a služby
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Kompletní znění Fiche lze nalézt na www.dolni poolsavi.cz, v sekci Dokumenty ke
stažení
Definice příjemců dotace:
• 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).
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•

•

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 způsobilých výdajů:
• minimální: 80 000, Kč
• maximální: 1 000 000, Kč
Míra podpory u hlavního opatření je 80% u projektů nezakládajících veřejnou
podporu a v režimu de minimis a 60% v režimu blokové výjimky, u vedlejšího
opatření č. 1 je míra podpory 80% u projektů nezakládajících veřejnou podporu a
v režimu de minimis.

Fiche č. 5: Podpora zaměstnanosti
Hlavní opatření

III.1.2

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Kompletní znění Fiche lze nalézt na www.dolni poolsavi.cz, v sekci Dokumenty ke
stažení
Definice příjemců 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;
Výše způsobilých výdajů:
• minimální: 100 000, Kč
• maximální: 1 000 000, Kč
Míra podpory u hlavního opatření je 80% u projektů nezakládajících veřejnou
podporu a v režimu de minimis a 60% v režimu blokové výjimky
Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech
způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření. V daném kole příjmu žádostí
může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jednu Žádost o dotaci.

Náležitosti Žádosti o dotaci
Žádost o dotaci se předkládá na standardizovaném formuláři vydaném Státním
zemědělským intervenčním fondem (SZIF) – Žádost o dotaci z Programu rozvoje
venkova (dostupném na www.dolni poolsavi.cz, v sekci Dokumenty ke stažení).
Žadatel podává na MAS elektronickou verzi Žádosti o dotaci na CD. Písemná
podoba Žádosti bude žadateli vytištěna pracovníkem MAS Dolní Poolšaví, žadatel
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ji před pracovníkem MAS Dolní Poolšaví podepíše. K Žádosti o dotaci žadatel
předloží přílohy dle požadavků jednotlivých fichí, a sice v tištěné podobě a ve
dvojím vyhotovení. Žádosti, u nichž nebudou předloženy požadované přílohy,
nebudou na MAS Dolní Poolšaví zaregistrovány.
Žádost o dotaci předkládá a podepisuje žadatel před pracovníkem MAS osobně (v
případě právnických osob pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v
souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za
příslušnou
právnickou
osobu)
nebo
prostřednictvím
zmocněného
zástupce/zástupců.
V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze
jedinou Žádost o dotaci.
Postup zpracování žádosti, její hodnocení a schválení, požadavky na žadatele a
na realizaci projektu, náležitosti žádosti je stanoven v jednotlivých fichích, v
Metodice pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2., v Pravidlech
(platných od. 13. kola), kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace
na projekty v rámci opatření IV. 1.2 Programu rozvoje venkova ČR na období
2007 – 2013.

Doba a místo realizace projektu
Projekt je realizován na území působnosti MAS Dolní Poolšaví (Bílovice,
Březolupy, Částkov, Drslavice, Hradčovice, Kněžpole, Mistřice, Nedachlebice,
Pašovice, Podolí, Popovice, Svárov, Topolná, Veletiny, Zlámanec)
Žadatel předkládá Žádost o proplacení výdajů nejdříve na MAS do maximálně 23
měsíců, resp. 35 měsíců (v případě financování formou leasingu) od podpisu
Dohody o poskytnutí dotace (není li v příslušné fichi stanoveno méně). MAS
Žádost o proplacení konečného příjemce včetně příloh před předložením na RO
SZIF zkontroluje dle kontrolního listu. Po provedení kontroly MAS potvrdí
formulář Žádosti o proplacení, a ten je pak předložen konečným příjemcem na
RO SZIF.
Nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na RO SZIF je do
maximálně 24 měsíců, resp. 36 měsíců (v případě financování formou leasingu)
od podpisu Dohody o poskytnutí dotace (není li v příslušné fichi stanoveno
méně).
Výdaje projektu jsou způsobilé ode dne registrace projektu na RO SZIF
v Olomouci (předpokládaný termín registrace druhá polovina června 2011).
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Kontakty pro další informace
Podrobné informace o výzvě jsou k dispozici na www.dolni poolsavi.cz, v sekci
Dokumenty ke stažení. Informace lze také získat osobně v kanceláři MAS v
Kunovicích, ul. Na Rynku 886.
Předpokládaná alokovaná částka pro tuto výzvu je 2 782 955, Kč.
Projekty vybrané v této výzvě budou registrovány na RO SZIF v Olomouci ve
druhé polovině června 2011 v rámci 13. kola příjmu Programu rozvoje venkova.
Průběžné informace poskytuje manažer pro realizaci SPL Jan Šobáň,
telefon 725 083 005, e mail pro dotazy soban@dolni poolsavi.cz
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