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

Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader
Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader
na období 2007-2013 s názvem „Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel“
vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na projekty z Programu rozvoje venkova
ČR na období 2007 – 2013, osa IV. Leader, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové
strategie.

1. Identifikace MAS
MAS Horňácko a Ostrožsko, o.s.
Zámecká 24
687 24 Uherský Ostroh
www.leader.ostrozsko.cz
IČO: 270 16 005

2. Název strategického plánu Leader
Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

3. Termín příjmu žádostí, místo podání a způsob podání
Datum vyhlášení výzvy:

8. 4. 2011

Žádosti budou přijímány od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00, poslední den výzvy do 12:00.
Datum ukončení příjmů žádostí:

13. 5. 2011, 12:00 hod.

Žadatel předá osobně (prostřednictvím statutárního zástupce nebo osoby pověřené plnou mocí
k podání žádosti, podpis musí být úředně ověřen) žádost o dotaci v elektronické podobě na
CD a přílohy v tištěné podobě v kanceláři MAS Přízámčí, Zámecká 24, Uherský Ostroh po
předchozí domluvě na telefonu 725 762 720.
Všechny žádosti (včetně povinných a nepovinných příloh) doručené po tomto termínu budou
automaticky vyřazeny. Při konečném hodnocení projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje
také datum a čas podání žádosti.
Zaměstnanec MAS žádost o dotaci z CD vytiskne a předloží k podpisu žadateli. Poté žadateli
vystaví potvrzení o přijetí žádosti.
Žádost o dotaci se předkládá na CD – 1 ks a přílohy žádosti se předkládají ve 2 pare, z nichž
každé musí splňovat podmínky uvedené v příslušné Fichi. Elektronický formulář žádosti a
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instruktážní list k vyplňování žádosti o dotaci je možné stáhnout z webových stránek
www.leader.ostrozsko.cz.
V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou žádost o
dotaci.
Projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů
z hlavního opatření/podopatření (platí v případě, že Fiche obsahuje i vedlejší opatření).

4. Číslo a název Fiche a podporované aktivity
Fiche 1

Podpora cestovního ruchu – ubytování a sport

Podporované aktivity:
1. Přestavba budovy či její části na malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení, včetně
souvisejících aktivit (nákup vybavení, výstavba příjezdové cesty, výsadba doprovodné
zeleně).
2. Nová výstavba malokapacitního ubytovacího a stravovacího zařízení včetně
souvisejících aktivit (nákup vybavení, výstavba příjezdové cesty, výsadba doprovodné
zeleně).
3. Rekonstrukce a modernizace objektů pro zřízení půjčoven sportovních potřeb a ploch
pro sportovní vyžití
4. Přestavba nevyužitých objektů pro zřízení půjčoven sportovních potřeb a plocha pro
sportovní vyžití
5. Nová výstavba objektů pro zřízení půjčoven sportovních potřeb a ploch pro sportovní
vyžití

Fiche 3

Občanské vybavení pro děti a mládež

Podporované aktivity:
1. Obnova budov a ploch v oblasti kulturní infrastruktury (centra společenského života,
kulturní a spolkové domy, víceúčelové objekty apod.)
2. Obnova budov a ploch v oblasti péče o děti včetně dětských hřišť.
3. Nová výstavba budov a ploch v oblasti péče o děti včetně dětských hřišť.
4. Obnova budov a ploch v oblasti vzdělávání – venkovské školy.
5. Obnova budov a ploch v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit, základní
obchodní infrastruktury (hřiště, tělocvičny, víceúčelová sportovně – společenská
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centra)
6. Obnova budov a ploch občanské vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských
zbrojnic.
Fiche 4

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Podporované aktivity:
1. Zpracování studií a programů obnovy, regenerace a využití kulturního dědictví
venkova
2. Zpracování programů regenerace památkově chráněných území a plánů péče o
krajinné památkové zóny
3. Zmapování kulturního dědictví venkova a s tím související publikační činnost
4. Stavební obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova
5. Stavebně historické průzkumy
6. Výstavba výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických
zajímavostí včetně potřebného zařízení a vybavení

Fiche 5

Podpora drobných výrobců místních produktů

Podporované aktivity:
1. Technologické investice
potravinářských produktů

vedoucí

ke

zlepšení

zpracování

zemědělských

a

2. Investice do zařízení přímo související s finální úpravou
3. Zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů
4. Vývoj a aplikace nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a
technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě
5. Skladování druhotných surovin
a potravinářských produktů

vznikajících

při

zpracování

zemědělských

6. Zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků, včetně
expedičních skladů zpracovatele
7. Výstavba, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatelského provozu

5. Definice žadatele
Fiche 1

Podpora cestovního ruchu – ubytování a sport

1. Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
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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. 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).
4. Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. 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.
6. Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu.

Fiche 3

Občanské vybavení pro děti a mládež

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. 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).
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 4

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

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. 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
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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).
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.
6. Fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Fiche 5

Podpora drobných výrobců místních produktů

1. Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici
mikro, malého a středního podniku, Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin
určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o
vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů nebo Nařízení Rady č.
1952/2005 ze dne 23. listopadu o společné organizaci trhu s chmelem a o zrušení
nařízení (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č.1981/82.
2. Výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku. Podpořit lze
výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších
předpisů. Příjemce dotace může být i zemědělský podnikatel, který má zároveň v
předmětu činnosti výrobu krmiv.
3. Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku a
jehož předmět činnosti je v souladu s § 2 e, odst. 3, písm. e, zákona č. 252/1997 Sb., o
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, tzn. v předmětu činnosti musí mít uvedeno:
"úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby" nebo "zemědělská
výroba".

7. Doba a místo realizace projektu
Způsobilé výdaje projektu je možné realizovat od doby registrace projektů na RO SZIF.
Předpokládaný termín registrace je červen 2011.
Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců od podpisu Dohody. Nejzazším termínem
pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS a následně na SZIF je termín stanovený
v Dohodě o poskytnutí dotace. Žadatel předloží žádost o proplacení výdajů ke kontrole na
MAS 21 dní před termínem odevzdání na SZIF.
Vymezení území realizace – projekty mohou být realizovány pouze na území obcí MAS
Horňácko a Ostrožsko. Ostrožsko - Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Lhota,
Hluk, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Boršice u Blatnice. Horňácko – Velká
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nad Veličkou, Lipov, Louka, Suchov, Nová Lhota, Javorník, Kuželov, Hrubá Vrbka, Malá
Vrbka.

8. Finanční zdroje, alokace
Předpokládaná alokovaná částka pro 6. výzvu činí 5 517 754 Kč.
Fiche: 1.

Podpora cestovního ruchu – ubytování a sport

Uznatelné náklady a výše dotace
Struktura financování dle typu podniku – v procentech
Typ podniku

Max. výše
dotace (%)

Soukromé
zdroje (%)

Malé podniky

60

40

Střední podniky

50

50

Velké podniky

40

60

Podpora je poskytnuta v režimu „de minimis“
Způsobilé výdaje jsou specifikovány ve Fichi 1.
Maximální způsobilé výdaje jsou 2 000 000 Kč. Minimální způsobilé výdaje jsou 50 000 Kč.

Fiche 3

Občanské vybavení pro děti a mládež

Uznatelné náklady a výše dotace
Struktura financování dle typu projektu – v procentech
Typ projektu

Max. výše
dotace (%)

Soukromé
zdroje (%)

Neziskový projekt

90

10

Ziskový projekt – de minimis

90

10

Ziskový projekt – bloková vyjímka

60

40

Podpora může být poskytnuta
a) nezakládající veřejnou podporu
b) v režimu „de minimis“
c) bloková výjimka
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Způsobilé výdaje jsou specifikovány ve Fichi 3.
Maximální výše dotace na jednoho příjemce je omezena podmínkou de minimis, maximálně
však 2 000 000 Kč na jeden projekt. Minimální způsobilé výdaje jsou 50 000 Kč.
Fiche: 4

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Uznatelné náklady a výše dotace
Struktura financování dle typu projektu – v procentech
Typ projektu

Max. výše
dotace (%)

Soukromé
zdroje (%)

Neziskový projekt

90

10

Ziskový projekt – de minimis

90

10

Podpora může být poskytnuta
a) nezakládající veřejnou podporu
b) v režimu „de minimis“
Způsobilé výdaje jsou specifikovány ve Fichi 4.
Maximální výše dotace na jednoho příjemce je omezena podmínkou de minimis, maximálně
však 2 000 000 Kč na jeden projekt. Minimální způsobilé výdaje jsou 50 000 Kč.
Limit MAS: Max. výše dotace na 1 objekt činí 750 000 Kč po celou dobu realizace SPL MAS
Horňácko a Ostrožsko 2007 - 2013.

Fiche 5

Podpora drobných výrobců místních produktů

Uznatelné náklady a výše dotace
Struktura financování v procentech
Typ projektu

Max. výše
dotace (%)

Ziskový projekt

Soukromé
zdroje (%)

50

50

Podpora je poskytnuta v režimu „ostatní“.
Způsobilé výdaje jsou specifikovány ve Fichi 5.
Maximální způsobilé výdaje jsou 2 000 000 Kč. Minimální způsobilé výdaje jsou 50 000 Kč.
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9. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace
Postup zpracování žádosti, její hodnocení a schválení, požadavky na žadatele a na realizaci
projektu, náležitosti žádosti a jednotlivých příloh je stanoven v dokumentech Fiche opatření,
v Metodice pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. č.j. 37054/2010 10000, 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 č.j. 37053/2010 - 10000.
Veškeré podmínky, které musí příjemce dotace splnit, jsou stanoveny v Metodice pro tvorbu
Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. č.j. 37054/2010 - 10000, 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 č.j. 37053/2010 10000.

10. Kontakt pro další informace
Podrobné informace (elektronický formulář žádosti o dotaci, instruktážní list k vyplňování
žádosti, Fiche, povinné přílohy, koncepční dokumentace) o poskytování dotace v rámci
realizace Strategického plánu Leader MAS Horňácko a Ostrožsko jsou uvedeny spolu s touto
výzvou na internetových stránkách www.leader.ostrozko.cz. Pravidla Programu rozvoje
venkova ČR 2007 - 2013 jsou uvedena na internetových stránkách Ministerstva zemědělství
ČR www.mze.cz a Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.
Kontaktní adresa:

MAS Horňácko a Ostrožsko, o.s.
Zámecká 24
687 24 Uherský Ostroh
- v budově Informačního centra Přízámčí Uherský Ostroh

Kontaktní osoba:

Jana Bujáková, tel. 724 503 950 nebo Ing. Barbora Galliová,
tel. 725 762 720.

Kontaktní e-mail :

MAS Horňácko a Ostrožsko

mikroregion@ostrozsko.cz nebo mas@ostrozsko.cz

13. kolo příjmu žádostí RO SZIF

Strana 8 (celkem 9)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Informační seminář pro žadatele se uskuteční 13. 4. 2011 v Uherském Ostrohu. Místo konání
bude upřesněno na webových stránkách MAS.

11. Administrativní postup příjmu, hodnocení a výběru projektů
MAS nejprve provede kontrolu úplnosti přijatých Žádostí o dotaci na základě kontrolního
listu. Neúplná Žádost o dotaci (neobsahující všechny povinné přílohy) nebude přijata místní
akční skupinou a žadatel bude na místě o této skutečnosti a jejích důvodech písemně
informován.
Předložené projekty projdou na úrovni pracoviště MAS Horňácko a Ostrožsko administrativní
kontrolou úplnosti v souladu se Strategickým plánem MAS. V případě neúplnosti Žádosti
vyzve MAS žadatele k doplnění Žádosti. Lhůta pro odstranění formálních nedostatků činí 5
pracovních dnů ode dne doručení.
Následně jsou projekty postoupeny výběrové komisi MAS Horňácko a Ostrožsko ke
konečnému výběru. Podrobný postup a kritéria hodnocení viz Fiche 1, Fiche 3, Fiche 4 a
Fiche 5 (www.leader.ostrozsko.cz).
Žádosti o dotaci budou poté předkládány příslušnému RO SZIF (červen 2011, 13. kolo příjmu
žádostí) k další administrativní kontrole a následnému hodnocení přijatelnosti z hlediska
SZIF.
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