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

Místní akční skupina MAS Moravský kras o.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým
plánem Leader „Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras“ schváleným Státním
zemědělským intervenčním fondem v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření
IV.1.1. Místní akční skupina a opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
6. výzvu pro žadatele k předkládání projektů pro 14. kolo PRV

6. výzva MAS Moravský kras o.s.
Termín vyhlášení výzvy:
18. července 2011
Termín příjmu žádostí:
Od 5. září 2011 do 9. září 2011 do 16 hodin v termínech uvedených jako úřední dny.
Místo podání žádostí:
Kancelář MAS Moravský kras o.s., Sloup 221, 679 13
Územní vymezení:
Žadatelé mohou předkládat projekty pouze
pokud mají místo bydliště, sídlo, nebo
provozovnu na katastrálním území obcí
Březina, Bukovina, Bukovinka, Habrůvka,
Holštejn, Hostěnice, Jedovnice,
Kotvrdovice, Krasová, Křtiny, Kulířov,
Kuničky, Lipovec, Němčice, Olomučany,
Ostrov u Macochy, Rájec-Jestřebí, Rudice,
Senetářov, Sloup, Spešov, Šošůvka,
Vavřinec, Vilémovice, Vysočany,
Žďár,Petrovice, Drnovice, Ježkovice,
Krásensko, Luleč, Nemojany, Nové Sady,
Olšany, Podomí, Račice-Pístovice,
Ruprechtov, Studnice, Bousín, Buková,
Drahany, Malé Hradisko, Niva, Otinoves,
Protivanov, Rozstání, Babice nad Svitavou,
Bílovice nad Svitavou, Kanice, Ochoz u
Brna, Řícmanice, Bořitov, Černá Hora, Malá
Lhota, Žernovník.
Výše alokace na 6. výzvu:
cca 9 000 000,- Kč (částka, která je pro
6. výzvu k dispozici k rozdělení pro projekty
žadatelů). Žadatelé mohou předkládat v
6. výzvě své projekty v rámci Fiche 2,3,5,8 a 9.
V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost
o dotaci.
Číslo
Fiche

Název Fiche

2.
3.
5.
8.
9.

Příležitost
Příležitost
Příležitost
Příležitost
Příležitost

pro
pro
pro
pro
pro

dědictví
poznání
podnikání
lesy
farmáře

Hlavní opatření
PRV/ Vedlejší
opatření
III.2.2
III.1.3.2
III.1.2
II.2.4.2
I.1.1.1.

Přibližná alokace pro Fichi pro
6. výzvu
cca
cca
cca
cca
cca

2 500 000.- Kč
2 000 000,- Kč
2 000 000,- Kč
500 000,- Kč
2 000 000,- Kč
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Podrobný obsah Fichí je vyvěšen na webových stránkách www.mas-moravsky-kras.cz (adresa
odkazu: www.mas-moravsky-kras.cz/program-leader/leader-2007-2013/ a je k dispozici v písemné
podobě v kanceláři MAS v době úředních hodin. Podrobnosti k výzvám jsou uvedeny ve SPL a
formulářích Fichí, které obsahují také preferenční (bodovací) kritéria.
Způsobilé výdaje:
Způsobilé výdaje projektu je možné realizovat od doby registrace projektů na RO SZIF.
Předpokládaný termín registrace je do 27. října 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 14-21 dní před termínem odevzdáním na SZIF.
Způsob podání:
Žadatel podává na MAS elektronickou verzi žádosti o dotaci. Písemná podoba žádosti bude žadateli
vytištěna pracovníkem MAS.
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.
Pokud žadatel podává Žádost prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců, musí zmocněný
zástupce k registraci Žádosti předložit zvlášť vytištěná čestná prohlášení s úředně ověřeným
podpisem žadatele (v případě právnických osob pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v
souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou
právnickou osobu).
K formuláři Žádosti se přikládají 2 výtisky všech povinných příloh dle bližší specifikace v příslušné
Fichi (1 sada bude označená nápisem „SZIF" + 1 sada bude označená nápisem „MAS")
Každá sada příloh projektu se předkládá v pevné vazbě (např. kroužková vazba, šanon apod.).
Výtisk bude obsahovat seznam všech předkládaných dokumentů s uvedením počtu stran každého z
nich. Tento seznam bude podepsaný statutárním zástupcem žadatele.
Veškeré požadované povinné a nepovinné přílohy musí být originálem nebo úředně ověřenou kopií
(není-li u konkrétní přílohy uvedeno jinak). Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou
pro příjem žádosti. Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti - má vliv pouze na
výši bodového ohodnocení projektu.
Žádost o dotaci a instruktážní list k vyplňování žádosti o dotaci je možné stáhnout v elektronické
podobě z webových stránek www.mas-moravsky-kras.cz.
Kontakty:
Jméno

Funkce

Telefon

E-mail

Ing. Jozef Jančo
manažer MAS pro SPL 739 042 933
jozef.janco@seznam.cz
Ing. Petr Revenda
projektový manažer
603 268 562
masmk@seznam.cz
MAS Moravský kras o. s., kancelář: 679 13 Sloup 221, tel. 739 042 933
www.mas-moravsky-kras.cz
e-mail:masmk@seznam.cz
Úřední dny pro předkládání žádostí na MAS:
Den

Hodina

5. až 9. září
2011

9.00- 12.00; 13.00- 16.00.

V případě, že bude projektová žádost odevzdána po tomto termínu, bude automaticky vyřazena.
Doporučujeme žadatelům termín odevzdání žádostí domluvit telefonicky předem.
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Další odkazy:
Na webových stránkách MAS www.mas-moravsky-kras.cz jsou dostupné veškeré další informace a
dokumenty k výzvě.
Výběr projektů:
Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány
projekty, které dosáhly nejlepšího bodového ohodnocení. Počet podpořených projektů bude
limitován výší alokace na danou Fichi. Pokud nebude pro jednu Fichi dosažena výše stanovené
alokace, budou finanční prostředky převedeny na projekty pro druhou Fichi. Hodnotit projekty ve
všech Fichích vyhlašovaných ve výzvě bude 5 členů výběrové komise, v případě vážných důvodů
neúčasti člena zastupující soukromý sektor, nebude hodnotit 1 vylosovaný zástupce veřejného
sektoru, aby počet zástupců soukromé sféry byl dle pravidel vyšší než zástupců veřejné správy.
Součástí této 6. výzvy je stručná anotace Fichí:
Fiche 2: Příležitost pro dědictví
Hlavní opatření PRV:
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Oblasti podpory (typy aktivit):
Tato fiche je určena na akce k ochraně kulturního dědictví a obnově místních tradic. Bude
podporovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního
dědictví, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků
vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, historických zahrad a alejí. Dále bude
podporováno budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii,
zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.
Max. a min. výše způsobilých výdajů na projekt:
min. 50 000,- Kč
max. 2 000 000,- Kč
maximální míra dotace činí 90 % způsobilých výdajů
Fiche 3: Příležitost pro poznání
Hlavní opatření PRV:
III.1.3.2 Ubytování, sport
Oblasti podpory (typy aktivit):
Tato fiche je určena na vybudování rekreační infrastruktury pro malokapacitní ubytování, včetně
stravování a rekreačních zařízení (koupaliště a plovárny pro veřejné využití, vč. odpovídajícího
zázemí, hřiště, jízdárny a jiná rekreační zařízení). Podporováno bude také zajištění dalších
doprovodných sportovních služeb pro pěší turistiku, vodáctví a lyžování, vč. využití zvířat v rámci
cestovního ruchu a nákupu a výsadby doprovodné zeleně. S dlouhodobějšího hlediska přispěje k
vytvoření ucelených funkčních celků, které umožní vytvářet komplexní nabídku turistických
produktů zaměřených na jednotlivé cílové skupiny.
Max. a min. výše způsobilých výdajů na projekt:
min. 50 000,- Kč
max. 2 000 000,- Kč
maximální míra dotace činí 60 % způsobilých výdajů
Fiche 5: Příležitost pro podnikání
Hlavní opatření PRV:
III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Oblasti podpory (typy aktivit):
•
Provozovna určená pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků
•
Nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji
mikropodniků
•
Internetové stránky s objednávkovým systémem (e-shop).
Max. a min. výše způsobilých výdajů na projekt:
min. 50 000,- Kč
max. 2 000 000,- Kč
maximální míra dotace činí 60 % způsobilých výdajů
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Fiche 8: Příležitost pro lesy
Hlavní opatření PRV:
II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích
Oblasti podpory (typy aktivit):
Tato fiche je určena na podporu činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti
jeho návštěvníků, v jehož rámci budou podporovány zejména výstavba, rekonstrukce a
modernizace cest sloužících jako stezky pro turisty do šířky 2 metrů a objekty na nich pro
zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, zábradlí, parkovací místa, odpočinková
stanoviště, přístřešky, informační tabule, lesní studánky apod.
Max. a min. výše způsobilých výdajů na projekt:
min. 50 000,- Kč
max. 2 000 000,- Kč
maximální míra dotace činí 100 % způsobilých výdajů
Fiche 9: Příležitost pro farmáře
Hlavní opatření PRV:
I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Oprávnění žadatelé:
•
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.
Oblasti podpory (typy aktivit):
•
Zpracování biomasy a bioplynu pro energetické účely
•
Stavby pro živočišnou a rostlinnou výrobu
•
Technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu vč. zemědělské techniky
•
Nezpůsobilým výdajem je mobilní zemědělská technika.
Max. a min. výše způsobilých výdajů na projekt:
min. 50 000,- Kč
max. 2 000 000,- Kč
maximální míra dotace činí 60 % způsobilých výdajů
Další poznámky:
MAS Moravský kras o.s. pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů, který
proběhne 2. srpna 2011 v 15 hodin ve Sloupě, v zasedací místnosti MAS.
V jiné dny jsou manažeři MAS k dispozici v kanceláři v sídle MAS, nebo lze domluvit setkání či
poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách. V době předkládání
žádostí na MAS, tj. 5. - 9. září 2011 již konzultace nejsou možné.
Veřejné slyšení (obhajoby) projektů proběhne dne 26. září 2011 od 15 hodin v zasedací místnosti
MAS Moravský kras o.s., Sloup 221. Pořadí žadatelů k veřejné obhajobě bude stanoveno podle
jednotlivých Fichí, data a času přijmu Žádostí od žadatele. Tato obhajoba je veřejně přístupná a
slouží především k seznámení veřejnosti a výběrové komise s jednotlivými projekty, k prezentaci
projektu a jeho návaznosti na Integrovanou strategii a Strategický plán Leader. Je to také možnost
žadatelů odprezentovat účelnost a jedinečnost projektu.
Podrobný harmonogram administrace žádostí o dotaci v rámci 6. výzvy, včetně termínu konání
veřejné prezentace žadatelů a zasedání výběrové komise je uveden na webových stránkách MAS.
Tato výzva byla schválena Programovým výborem MAS Moravský kras o.s. dne 16.6.2011.

Miloslav Novotný, předseda MAS Moravský kras o.s.
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