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

MAS Světovina o.p.s. (dále jen „MAS Světovina“) vyhlašuje

Výzvu č. 1
K předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013, osy
IV. - LEADER, opatření IV.1.1 a IV.1.2—Strategický plán LEADER MAS Světovina o.p.s.
na období 2007—2013 pro následující Fiche opatření (dále jen Fiche):

Číslo a název fiche

1. Obnova a rozvoj
vesnic (záměr a)

Žadatelé

-

-

-

2. Zlepšení
občanské
vybavenosti, rozvoj
vesnic a měst

-

-

-

Podporované aktivity

obce
svazky obcí
nestátní neziskové
organizace
(občanská sdružení,
obecně prospěšné
společnosti,
nadace)
zájmová sdružení
právnických osob,
jsou-li jejich členy
obce; svazky obcí
církve a jejich
organizace

-

obce
svazky obcí
nestátní neziskové
organizace
(občanská sdružení,
obecně prospěšné
společnosti,
nadace)
zájmová sdružení
právnických osob,
jsou-li jejich členy
obce; svazky obcí
církve a jejich
organizace

-

-

-

-

-

-

-

opravy komunikací
opravy, obnova a budování autobusových
zastávek, úpravy jejich okolí včetně zeleně
zachování a obnova tradičního vzhledu a
venkovského charakteru sídel, rekonstrukce,
obnova a vytváření uměleckých, výtvarných a
architektonicky cenných prvků na veřejných
prostranstvích v intravilánu obcí (např. kašny,
fontány, sochy, sloupy)
obnova a vytváření veřejných prostranství
včetně oprav a osazování mobiliáře (lavičky,
altány apod.)
opravy, rekonstrukce a výstavba veřejných
budov (úřady, multifunkční prostory, apod.)
rekonstrukce, modernizace objektů a prostor
pro školství, zdravotnictví, kulturní a sociální
služby, objekty péče o děti včetně technické
infrastruktury
rekonstrukce, modernizace objektů a prostor
občanské vybavenosti pro veřejnou správu a
budov hasičských zbrojnic včetně technické
infrastruktury
nákup technologií, zařízení, vybavení,
hardwaru a softwaru v souvislosti s projektem
Rekonstrukce, nová výstavba, budování a
vybavení vzdělávacích a volnočasových
zařízení (školky, školy, domy dětí a mládeže,
klubovny, hřiště, sportoviště, mateřské kluby)
stavební obnova sítí technické infrastruktury
nezbytných pro realizaci projektu
investice na pořízení materiálně – technického
zázemí a vybavení pro společenské, spolkové,
sportovní, environmentální, kulturní a církevní
aktivity

Max. míra
podpory
90 %
způsobilých
výdajů

90 %
způsobilých
výdajů
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3. Ochrana a
rozvoj kulturního
dědictví venkova

-

-

-

obce
svazky obcí
nestátní neziskové
organizace
(občanská sdružení,
obecně prospěšné
společnosti,
nadace)
zájmová sdružení
právnických osob,
jsou-li jejich členy
obce; svazky obcí
církve a jejich
organizace

-

-

obnova nemovitého dědictví regionu (kulturně,
historicky, architektonicky a technicky
hodnotných objektů)
budování stálých výstavních expozic a muzeí
péče o kulturní prvky ve venkovské krajině

90%
způsobilých
výdajů,
režim de
minimis

Projekty ve Fichích č. 4, 5 a 6 nebudou v rámci 1. výzvy přijímány.
Bližší informace o jednotlivých oblastech podpory (Fichích) naleznete na www.svetovina.cz
Výše dotace
Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 50 tis. Kč, maximální
výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 1 mil. Kč. V rámci 1. výzvy bude
rozděleno 3.267.620,- Kč.
Maximální míra podpory dle vyhlášených fichí:
Číslo a název fiche

Max. míra podpory

1. Obnova a rozvoj vesnic (záměr a)

90% způsobilých výdajů bez DPH

2. Zlepšení občanské vybavenosti, rozvoj vesnic a měst

90% způsobilých výdajů bez DPH

3. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

90% způsobilých výdajů bez DPH,
režim de minimis

Předkládání žádostí
Žádosti předkládají žadatelé osobně, popř. prostřednictvím zmocněného zástupce, v
kanceláři MAS na Městském úřadě Zbiroh a to pouze v době stanovené pro příjem žádostí
(viz. dále). Žádosti budou přijímány písemně v 1 originálu (pro SZIF) a jedné kopii (pro
MAS) pouze na předepsaných formulářích „Žádosti o dotaci“ a „Osnovy projektu“ pro danou
Fichi, vč. všech povinných, popř. nepovinných příloh dle bližší specifikace v příslušné Fichi
(tedy vč. CD s elektronickou verzí Žádosti o dotaci a Osnovy projektu - 2x.) V rámci této
výzvy může jeden žadatel předložit v každé Fichi pouze jednu Žádost o dotaci.
Specifikace všech povinných a nepovinných příloh je uveden v jednotlivých Fichích
na www.svetovina.cz nebo v pravidlech uvedených na www.szif.cz. V případě, že některá z
povinných příloh není relevantní, musí to být uvedeno.
Žádost včetně všech dále uvedených dokumentů se předkládá svázaná v rychlovazači
nebo sešitá běžnou kancelářskou sešívačkou, dokumenty prosím nesvazujte plastovou
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kroužkovou ani jinou pevnou vazbou.
Žádost o dotaci podepisuje žadatel před zmocněným pracovníkem příslušné MAS
osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce. V případě přeložení žádostí
prostřednictvím zmocněného zástupce musí plná moc obsahovat jasné vymezení rozsahu
zmocnění, časovou platnost a úředně ověřený podpis statutárního zástupce žadatele. Pokud
nebyla žádost podepsána před zmocněným pracovníkem MAS osobně, musí být podpis
úředně ověřen.
Způsob hodnocení žádostí
Předložené žádosti budou hodnocené Programovým výborem a Výběrovou komisí MAS dle
Preferenčních kritérií uvedených v jednotlivých Fichích. Na základě tohoto hodnocení
rozhodne Programový výbor o pořadí projektů. O udělení dotace tak rozhodnou zástupci
místního veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru.
Programový výbor MAS nestanovil pro 1. výzvu minimální hranici bodového zisku. Na
základě hodnocení Výběrové komise rozhodne o přidělení/nepřidělení dotace v rámci každé
Fiche Programový výbor.
Doba a místo realizace projektu:
Zahájení realizace projektu: s realizací projektu je možné začít od zaregistrování úplné
žádosti na RO SZIF (únor 2010 - přesné datum bude uvedena na www.svetovina.cz po
zaregistrování na RO SZIF).
Ukončení realizace projektu: realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 24 měsíců
od data podpisu Dohody, kdy musí být podána Žádost o proplacení uznatelných nákladů. V
dostatečném časovém předstihu je nutné předložit Žádost o proplacení včetně příloh ke
kontrole na MAS.
Místo realizace projektu: území MAS Světovina o.p.s. viz mapa na www.svetovina.cz
Konzultace a informační seminář pro žadatele, další informace
Seminář pro žadatele bude probíhat dne 2. prosince 2009 od 16:00 hod na MěÚ v Radnicích.
Vzhledem k poměrné administrativní náročnosti přípravy projektu, nutnosti seznámit se s
pravidly a způsobilými výdaji, doporučujeme (po předchozí telefonické domluvě) využít
bezplatných konzultací v jedné z kanceláří MAS.
Kontaktní adresy pro konzultace a předkládání projektů
Městský úřad Zbiroh, Masarykovo nám 112, 338 08 Zbiroh
Úřední hodiny

Vždy po telefonické domluvě
Pondělí a středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Kontaktní osoba

Bc. Michala Borečková, DiS.

Mobil, e-mail

+420 724 583 780, svetovina@volny.cz
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SOŠ Plasy, Školní 280, Plasy
Úřední hodiny

Vždy po telefonické domluvě
Úterý a čtvrtek 16:00 - 18:00

Kontaktní osoba

Bc. Simona Šlajferčíková

Mobil, e-mail

+420 608 921 227, Simona.Slajfercikova@seznam.cz

Kompletní znění 1. výzvy, pokyny pro žadatele, jednotlivé Fiche, formulář Žádosti o dotaci
včetně instruktážního listu, Osnova projektu, Pravidla IV.1.1, Pravidla IV.1.2, Samostatná
příloha č. 9 Pravidel IV.1.1. a další informace jsou k dispozici na stránkách
www.svetovina.cz. Formulář žádosti o dotaci a Pravidla (Opatření IV.1.2. a Opatření IV.1.1)
lze najít rovněž na stránkách www.szif.cz.
Harmonogram 1. výzvy
Zveřejnění (vyhlášení) výzvy:

25. listopadu 2009

Příjem žádostí:

17. a 18. prosince 2009 (od 8:00—16:00)

Místo podávání žádostí:

MěÚ Zbiroh, Masarykovo nám. 112, 338 08 Zbiroh
malá zasedací místnost, 1. patro

Kontrola žádostí MAS

do 23. prosince 2009

Informování žadatele o výsledku kontroly do 28. prosince 2009
MAS - rozeslání
Možnost odvolání na výsledek kontroly
MAS

do 3 pracovních dnů ode dne následujícího po doručení doporučené zásilky
od MAS

Předání Žádostí Výběrové komisi

4. ledna 2010

Zasedání Výběrové komise a
Programového výboru

12. – 14. ledna 2010

Registrace Žádostí na RO SZIF

únor 2010

