2.výzva pro rok 2010
Místní akční skupina Záhoří-Bečva, o.s.
SPL na období 2008-2013, Osa IV Leader, „Rozvíjet venkov společně má smysl!“

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

Místní akční skupina Záhoří – Bečva, o.s. (dále jen MAS) vyhlašuje
v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2008-2013, Osa IV Leader,
„Rozvíjet venkov společně má smysl!“

2. výzvu
k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
Programu rozvoje venkova ČR (dále jen Žádosti o dotaci).

1. Vyhlašovatel výzvy:
Název:
Sídlo MAS:
IČ:
Právní forma:
Statutární zástupce:
Kontaktní osoby:

www:
Název SPL:

Místní akční skupina Záhoří - Bečva, o.s.
Soběchleby 141, 753 54 Soběchleby
27017371
Občanské sdružení
Jaromír Dohnal, předseda
Ing. arch. Stanislav Vrubel, manažer,
tel.: 722 945 242, 603 304 700, e-mail: info@maszahoribecva.cz
Ing. Jana Vrublová, projektová manažerka,
tel.: 605 884 907, e-mail: vrublova@centrum.cz
Hana Nehybová, administrativní pracovnice,
tel.: 581 694 243, e-mail: info@maszahoribecva.cz
www.maszahoribecva.cz
STRATEGICKÝ PLÁN LEADER na období 2008 – 2013, Osa IV Leader,
„Rozvíjet venkov společně má smysl!“

2. Podporované oblasti a vhodní žadatelé:
V rámci 2. výzvy pro příjem Žádostí o dotaci budou přijímány projekty naplňující vždy jednu z následujících 6
fichí:

Fiche 1 – MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
Hlavní opatření: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Cíle fiche 1:
Podpora investic do staveb, zázemí zemědělských podniků, technologií jak pro živočišnou, tak i pro rostlinnou
výrobu. Cílem je také podporovat inovační aktivity v rámci zemědělské výroby a spolupráci mezi zemědělskými
subjekty. Hlavním dopadem fiche by mělo být zlepšení ekonomické výkonnosti místních zemědělských
podnikatelů prostřednictvím lepšího využití produkčních faktorů a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. V rámci
inovačních postupů a aktivit by mělo dojít k využití konkurenčních výhod a tím i k lepšímu využití příležitostí na
trhu zemědělských produktů.
Oblasti podpory fiche 1:
• rekonstrukce, modernizace a nová výstavba zemědělských staveb určených pro živočišnou a rostlinnou výrobu
včetně nezbytných manipulačních ploch,
1

2.výzva pro rok 2010
Místní akční skupina Záhoří-Bečva, o.s.
SPL na období 2008-2013, Osa IV Leader, „Rozvíjet venkov společně má smysl!“

• pořízení technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu,
• investice do staveb a technologií zaměřených na využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu.
Oprávnění žadatelé/příjemci dotace fiche 1:
- 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,
- podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho
činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých
se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

Fiche 2 – PODPORA ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJE MIKROPODNIKŮ
Hlavní opatření: III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Cíle fiche 2:
- posílení ekonomické stability a potenciálu nezemědělských podnikatelů/subjektů realizací projektů zaměřených
na vznik nových a nebo rozvoj stávajících mikropodniků jako základního pilíře zaměstnanosti a tím diverzifikovat
ekonomickou základnu vesnického regionu. Tato Fiche by také měla podpořit stabilizaci pracovních sil na
venkově, případně vytvořit pracovní místa nová a tím výrazně přispět ke stabilizaci celého venkovského prostoru
a tím i ke zlepšení kvality života místních obyvatel v území MAS. Realizací Fiche bude podpořena různorodost
venkovské ekonomiky.
Oblasti podpory fiche 2:
- rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a rozvoj existujících
mikropodniků (stavební materiál, stavební práce),
- úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny (např. odstavná stání, úprava povrchů pro skladové
hospodářství),
- připojení k technické infrastruktuře,
- nákup strojů, výrobních zařízení a technologie sloužící k zakládání a rozvoji mikropodniků,
- nákup vybavení provozovny pro podnikatelskou činnost (základní nábytek),
- pořízení výpočetní techniky.
Oprávnění žadatelé/příjemci dotace fiche 2:
Záměr a) - fyzické i 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.

Fiche 3 – INVESTICE DO LESŮ – Lesnická technika
Hlavní opatření: I.1.2.1. Lesnická technika
Cíle fiche 3:
Zvýšení diverzifikace a rozšíření tržních příležitostí, zlepšení zpracování surovin, rovněž využívání tržních
příležitostí prostřednictvím inovací a tím zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů. Cílem je umožnit
pořízení strojů využitelných v lesích.
Oblasti podpory fiche 3:
• pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin,
retenčních nádrží, zařízení pro turistiku a strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a
prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi.
Oprávnění žadatelé/příjemci dotace fiche 3:
-fyzická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní
subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků,
- právnická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní
subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků,
- sdružení s právní subjektivitou hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich
sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků,
- obec hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou,
nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků,
- svazky obcí hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní
subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků.

2

2.výzva pro rok 2010
Místní akční skupina Záhoří-Bečva, o.s.
SPL na období 2008-2013, Osa IV Leader, „Rozvíjet venkov společně má smysl!“

Fiche 4 – OBNOVA A ROZVOJ VESNIC – Veřejná prostranství
Hlavní opatření: III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Cíle fiche 4:
Revitalizace stávajících a budování nových veřejných prostranství, zvýšení jejich atraktivity a obyvatelnosti jako
míst setkávání, společenských aktivit a oddechu místních obyvatel i návštěvníků regionu. Cílem je zlepšení
kvality života ve venkovském prostoru regionu MAS.
Oblasti podpory fiche 4:
• stavební obnova, případně nová výstavba ploch a úprava veřejných prostranství,
• stavební obnova, případně nová výstavba chybějících úseků komunikací a související infrastruktury,
• nákup strojů, technologie, zařízení, vybavení v souvislosti s projektem,
• nákup a výsadba veřejné zeleně, parkové úpravy v obci, nákup nezbytné techniky pro údržbu zeleně v obcích.
Oprávnění žadatelé/příjemci dotace fiche 4:
-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),
- 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).

Fiche 5 – OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY
Hlavní opatření: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Cíle fiche 5:
Zachování a rozvoj všech druhů občanské vybavenosti v regionu, zlepšením základních služeb v území MAS a
rozvojem investic zajistit vyšší atraktivitu venkovského regionu a zlepšit kvalitu života v obcích MAS.
Oblasti podpory fiche 5:
• stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba, budov a ploch sloužících
zajištění občanského vybavení v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb, péče o děti, kultury, základní
obchodní infrastruktury a sportovních aktivit, veřejné správy a hasičských zbrojnic, integrovaných informačních a
školicích center,
• nákup zařízení, technologie, vybavení, hardware, software,
• investice pro pořízení materiálně – technického zázemí a vybavení pro společenské, spolkové, sportovní,
kulturní, environmentální a církevní aktivity včetně stavebních výdajů malého rozsahu.
Oprávnění žadatelé/příjemci dotace fiche 5:
- 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),
- 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).

Fiche 6 – NÁŠ TRADIČNÍ VENKOV – Kulturní dědictví
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Hlavní opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Cíle fiche 6:
Zachování kulturního dědictví a bohatství regionu MAS rozvojem investic zajišťujících vyšší atraktivitu venkovské
oblasti MAS a zlepšit kvalitu života v obcích území s vazbou také na rozvoj turistické ruchu zatraktivněním území
na základě využití místního a jedinečného potenciálu.
Oblasti podpory fiche 6:
• zpracování studií obnovy a využití památek, programu regenerace památkově významných území, soupisu a
map památek na venkově, plánu péče, geodetických prací,
• stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) památkových objektů a ploch, revitalizace
historických parků, historických zahrad a alejí,
• nákup, strojů, zařízení, vybavení, hardware, software,
• investice na realizaci výstavních expozic, muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí.
Oprávnění žadatelé/příjemci dotace fiche 6:
- 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),
- 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).
 Podrobný obsah fichí společně se všemi dalšími podkladovými materiály je vyvěšen na webových
stránkách www.maszahoribecva.cz v záložce LEADER 2008-2013.
V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné fiche pouze jednu Žádost o dotaci!

3. Doba a místo realizace projektu, způsobilost výdajů, výše podpory:
Způsobilé výdaje je možné realizovat od doby registrace projektu na RO SZIF, maximálně po dobu 24 měsíců od
data podpisu Dohody. Tato lhůta se prodlužuje na maximálně 36 měsíců od data podpisu Dohody, a to v případě
financování formou leasingu.
Nejzazším termínem pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na SZIF je termín stanovený v Dohodě o
poskytnutí dotace. Zároveň je žadatel povinen předložit Žádost o proplacení ke kontrole na MAS 30 dní před
datem uvedeném v Dohodě.
Výdaje nezbytné k přípravě projektu jsou způsobilé od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení (pokud
není v Samostatné příloze 9 stanoveno jinak).
Územní vymezení:
Předkládaný projekt musí být realizován v území působnosti MAS Záhoří – Bečva, o.s., které je vymezeno
správním územím obcí (platí pro všechny fiche):
Buk, Dolní Nětčice, Dolní Újezd, Grymov, Hlinsko, Horní Nětčice, Hradčany, Kladníky, Lazníčky, Lazníky, Lhota,
Oldřichov, Oprostovice, Osek nad Bečvou, Pavlovice u Přerova, Prosenice, Radotín, Radslavice, Radvanice,
Sobíšky, Soběchleby, Sušice, Šišma, Tučín, Týn nad Bečvou, Veselíčko, Výkleky, Zabeštní Lhota, Žákovice.
Výše podpory:
Fiche 1 60 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech,
50 % způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech,
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50 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných
oblastech,
40 % způsobilých výdajů pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných oblastech.
Fiche 2 – max. 60% způsobilých výdajů
Fiche 3 – max. 50% způsobilých výdajů v režimu „ de minimis“
Fiche 4, fiche 5 – max. 90% způsobilých výdajů
Fiche 6 - max. 90% způsobilých výdajů v režimu „ de minimis“
Způsobilé výdaje:
Fiche 1,2,3,5,6
- min. výše způsobilých výdajů pro stanovení dotace:
- max. výše způsobilých výdajů pro stanovení dotace:
- v případě opatření III.2.1.2. záměr c)

50.000,- Kč
1.000.000,- Kč
700.000,- Kč

Fiche 4
- min. výše způsobilých výdajů pro stanovení dotace:
- max. výše způsobilých výdajů pro stanovení dotace:

50.000,- Kč
2.000.000,- Kč

DPH v rámci všech opatření PRV není pro obce a svazky obcí způsobilým výdajem!

4. Termíny, místo a způsob podání žádostí:
Termíny:
Datum vyhlášení výzvy:
Datum ukončení příjmu žádostí:
Příjem žádostí o dotaci:

22.06.2010
30.07.2010 do 12.00 hod.
19.07.2010 – 30.07.2010

Žádosti budou přijímány v uvedeném termínu pracovníky sekretariátu MAS ve dnech: středa 14.00 – 17.00 hod.,
pátek 8.00 – 12.00 hod. Žadatelům doporučujeme předložení Žádosti o dotaci předem telefonicky či e-mailem
nahlásit.
Místo podání:
Místní akční skupina Záhoří – Bečva, o.s.
Budova Obecního úřadu, 1.patro, kancelář MAS Záhoří-Bečva, o.s.
Soběchleby 141
753 54 Soběchleby
Způsob podání:
- Žádost o dotaci se společně se všemi přílohami předkládá osobně v sídle MAS, a to prostřednictvím
žadatele nebo statutárního zástupce žadatele (v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné
jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu) nebo osobou pověřenou k tomuto úkonu plnou
mocí (podpisy na zmocnění musí být úředně ověřené). Žádost o dotaci se předkládá a podepisuje před
pracovníkem MAS osobně.
- Žádost o dotaci se předkládá na předepsaném formuláři se všemi povinnými přílohami, příp.
nepovinnými přílohami. Formulář Žádosti o dotaci včetně instruktážního listu je ke stažení na
www.maszahoribecva.cz, nebo na www.szif.cz.
- Žadatel je povinen s žádostí o dotaci vyplnit závaznou Osnovu projektu a předložit všechny povinné,
příp. nepovinné přílohy uvedené ve fichi. Závazná osnova projektu je součástí Samostatné přílohy 9,
která je ke stažení na www.maszahoribecva.cz, nebo na www.szif.cz.
- Žádost, povinné i nepovinné přílohy se předkládají ve dvou vyhotoveních, a to v jednom originále nebo
úředně ověřené kopii a jedné prosté kopii. Výjimku tvoří projektová dokumentace, půdorys stavby či
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-

-

dispozice technologie a katastrální mapa, které nemusí být originálem nebo úředně ověřenou kopií,
dostačující je pouze prostá kopie.
Čestné prohlášení musí být žadatelem podepsáno osobně (v případě právnických osob pak
prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání
a podepisování za příslušnou právnickou osobu).
Žádost a Osnova projektu budou kromě tištěných vyhotovení předloženy rovněž elektronicky na CD (2x).
Další povinnosti žadatele jsou uvedeny v Pravidlech IV.1.2.

5. Dokumentace ke 2. výzvě:
Žadatel ucházející se o podporu v této výzvě bude postupovat při žádosti a v případě schválení dotace i při
realizaci projektu a zajištění udržitelnosti v souladu s těmito dokumenty:
- Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2.
Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie,
- Samostatná příloha 9 Pravidel IV.1.1 vč.dodatků,
- 2. výzva pro rok 2010 v plném znění,
- Fiche, v rámci které se předkládá Žádost o dotaci, fiche jsou přílohou této 2.výzvy.
Další informace, potřebné pro předkládání a administraci, obsahují i Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013,
Opatření IV.1.1. Místní akční skupina, dále Strategický plán LEADER na období 2008-2013, Osa IV Leader,
„Rozvíjet venkov společně má smysl!“ a Metodické pokyny hodnocení projektů – 2. výzva.
 Celá jmenovaná dokumentace ke 2. výzvě je žadatelům k dispozici na webových stránkách
www.maszahoribecva.cz v záložce LEADER 2008-2013.
Žadatelé mohou konzultovat své záměry na výše uvedených kontaktních adresách a také v průběhu
informačního semináře pro potenciální žadatele, jež se uskuteční dne 1.7.2010 v 17.00 hod. v Hasičské
zbrojnici v Radslavicích. Zde se dozvíte, jak vypadá formulář žádosti a jak jej vyplnit, jak se orientovat ve fichích
apod.
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