Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
MAS Světovina o.p.s. (dále jen „MAS Světovina―) vyhlašuje

Výzvu č. 4
k předkládání ţádostí 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. Ţádosti
budou registrovány na RO SZIF v Českých Budějovicích v rámci 15. kola příjmu ţádostí (únor 2012).
MAS Světovina podporuje vybrané projekty v oblasti Mikroregionů Radnicko, Zbiroţsko, Kralovicko a
Dolní Střela (viz Mapa územní působnosti MAS na www.svetovina.cz). Projekty musí být v souladu s příslušnou
Fichí (opatřením) Strategického plánu LEADER.

Výzva č. 4 je zaměřena na následující oblasti podpory – Fiche
Fiche (číslo a
název)
1. Obnova a
rozvoj vesnic

Žadatelé
- obce
- svazky obcí
- nestátní neziskové
organizace
- zájmová sdružení
právnických osob,
jsou-li členy obce,
svazky obcí
- církve a jejich
organizace

Výše dotace/
režim podpory
Min./max. způsobilé
výdaje projektu:
50 tis. – 1 mil. Kč

Rámec podporovaných aktivit
-

90 %

-

Reţim podpory:
- nezakládá
veřejnou podporu

-

-

2. Zlepšení
občanské
vybavenosti,
rozvoj vesnic a
měst

- obce
- svazky obcí
- nestátní neziskové
organizace
- zájmová sdružení
právnických osob,
jsou-li členy obce,
svazky obcí
- církve a jejich
organizace

Min./max. způsobilé
výdaje projektu:
50 tis. – 1 mil. Kč

-

90 %
Reţim podpory:
- nezakládá
veřejnou podporu
- de minimis
-

3. Ochrana a
rozvoj

- obce
- svazky obcí

Min./max. způsobilé
výdaje projektu:

-

opravy místních komunikací (III. a IV. třída) a
veřejně přístupných účelových komunikací,
včetně jejich součástí a příslušenství
opravy, obnova a budování autobusových
zastávek, úpravy jejich okolí včetně zeleně
vytváření nových uměleckých, výtvarných a
architektonicky cenných prvků v intravilánu
obcí (např. kašny, fontány, sochy, sloupy)
obnova a vytváření veřejných prostranství
včetně oprav a osazování mobiliáře (lavičky,
altány apod.)
parkové úpravy veřejných prostranství obce
opravy, rekonstrukce a výstavba veřejných
budov (úřady, multifunkční prostory, nouzové
byty apod.)
budování a/nebo obnova sítí technické
infrastruktury
–
energetická
vedení,
produktovody, veřejný rozhlas, veřejný
bezdrátový rozhlas, kamerový a monitorovací
systém, informativní měřič rychlosti
nákup techniky pro údrţbu veřejných
prostranství obce vyjma ručního nářadí
územní plány
výstavba nebo stavební obnova (modernizace,
rekonstrukce, statické zabezpečení) budov,
ploch a výdej na pořízení materiálnětechnického zázemí v oblasti sociální a kulturní
infrastruktury, v oblasti péče o děti,
vzdělávání,
v oblasti
zdraví,
sportu,
volnočasových aktivit a také v oblasti
vybavenosti
pro
veřejnou
správu,
integrovaných informačních a školicích center
s vyuţíváním ICT a budov hasičských zbrojnic
stavební obnova sítí technické infrastruktury
nezbytných pro realizaci projektu
výstavba nebo stavební obnova (modernizace,
rekonstrukce, statické zabezpečení) budov,
ploch a výdaje na pořízení materiálnětechnického zázemí pro základní obchodní
vybavenost (prodejna smíšeného zboţí, stabilní
stánky) a budovy pošty
nákup
mikrobusu/minibusu
(ţadatel
obec/svazek obcí)
studie a programy obnovy, vyuţití a regenerace
kulturního dědictví venkova (nemovité i
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kulturního
dědictví
venkova

- nestátní neziskové
organizace
- zájmová sdružení
právnických osob,
jsou-li členy obce,
svazky obcí
- církve a jejich
organizace
- fyzické a právnické
osoby podnikající
dle zák. č.
513/1991 Sb.,
obchodní zákoník

50 tis. – 1 mil. Kč
90%
Reţim podpory:
- nezakládá
veřejnou podporu
- de minimis

-

-

5.
Modernizace
zemědělských
podniků

6.
Diverzifikace
činností
nezemědělské
povahy

- zemědělský
podnikatel
- 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
- min. doba podnik.
historie – 2 roky
- fyzické a právnické
osoby, které
podnikají v
zemědělské výrobě
v souladu se
zákonem č.
252/1997 Sb., o
zemědělství, ve
znění pozdějších
předpisů
- v rámci b), nesmí
žadatel spadat do
kategorie
mikropodniků

50 tis. – 500 tis.
Kč
40 – 60%

-

Reţim podpory:
- ostatní

50 tis. – 500 tis.
Kč

-

30 – 50%

-

Reţim podpory:
- de minimis
- bloková výjimka

-

movité památky a nehmotné kulturní dědictví,
např. staročeské kuchařské recepty, lidové
písně, folklor, vyprávění pamětníků, pověsti,
zvyky)
obnova nemovitého dědictví regionu (kulturně,
historicky, architektonicky a technicky
hodnotných objektů) včetně doprovodné zeleně
péče o venkovskou krajinu – historické parky,
zahrady, aleje, skupiny stromů i solitéry
obnova movitého dědictví regionu (např.
hudební nástroje, kostelní zvony, obrazy,
knihy, sochy, drobné stavby v krajině, které
nejsou zaneseny v katastru nemovitostí,
historický nábytek)
budování stálých výstavních expozic a muzeí,
materiálně technické zázemí, nákupy exponátů
stavby a technologie pro ţivočišnou výrobu
(chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeţe a
včel)
stavby a technologie pro rostlinnou výrobu
pořízení
mobilních
technologií
včetně
prodejních automatů (prodejní technologie
produktů zemědělské prvovýroby)

diverzifikace činností nezemědělské povahy
formou
výstavby/přestavby/
vybavení
provozovny určené pro nezemědělskou činnost
nákup strojů, technologií, vybavení a dalších
zařízení
slouţících
k diverzifikaci
do
nezemědělských činností
propagace a marketing těchto činností (pouze
v souvislosti předchozími výdaji)

Bliţší podrobnosti o jednotlivých oblastech podpory (Fichích) naleznete na www.svetovina.cz. Další
oblasti podpory (Fiche 4 aţ 6) budou vyhlášeny ve Výzvě č. 5. Nová Fiche č. 7 zaměřená na podporu drobného
podnikání bude vyhlášena rovněţ nejdříve ve Výzvě č. 5.

Výše dotace
Minimální výše způsobilých výdajů projektu je i Fichí 1, 2 a 3 50 tis. Kč, maximální výše je však 1
mil. Kč. Výši dotace můţete vyčíst v tabulce výše a u Fichí 5 a 6 je maximální výše způsobilých výdajů
projektu jen 500 tis. Kč. V rámci Výzvy č. 4 bude rozděleno zhruba 3,8 mil. Kč. V případě plátců DPH a obcí je
dotace vypočítána z částky způsobilých výdajů bez DPH.

Předkládání žádostí
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Ţádosti předkládají ţadatelé osobně, v kanceláři MAS Světovina o.p.s. ve Zbirohu, Masarykovo nám.
123, 33808 Zbiroh (2.patro) a to pouze ve dnech 23. – 27.1.2012 vţdy od 9:00 do 15:00 hod.
Ţadatel doručí všechny přílohy v tištěné podobě v jednom vyhotovení dle poţadavků příslušné Fiche a
zároveň v jedné kopii. Zároveň předloţí Ţádost o dotaci na předepsaném formuláři v elektronické podobě na
datovém nosiči (CD nebo flash-disc), ze kterého ji pracovník MAS nahraje do počítače a vytiskne.
Specifikace všech povinných a nepovinný příloh je uvedena v jednotlivých Fichích na
www.svetovina.cz nebo v pravidlech uvedených na www.szif.cz.
Ţádost včetně všech dále uvedených dokumentů se předkládá svázaná v rychlovazači nebo sešitá
běţnou kancelářskou sešívačkou, dokumenty prosím nesvazujte plastovou krouţkovou ani jinou pevnou vazbou.
Ţádost o dotaci podepisuje ţadatel před zmocněným pracovníkem příslušné MAS osobně nebo prostřednictvím
zmocněného zástupce.
V rámci této výzvy můţe jeden ţadatel předloţit v kaţdé Fichi pouze jednu Ţádost o dotaci.

Způsob hodnocení žádostí
Předloţené ţádosti budou hodnocené Výběrovou komisí dle dále uvedených Preferenčních ktirérií
(POZOR: oproti předchozím výzvám došlo ke změně preferenčních kritérií a způsobu hodnocení). Na základě
tohoto hodnocení rozhodne Správní rada o konečném pořadí projektů. O udělení dotace tak rozhodnou zástupci
místního veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru.
Preferenční kritéria pro SPL (včetně povinných)
Kritéria a jejich skupiny
1.

Projekt zapadá do rámce dosud realizovaných aktivit v regionu nebo obci a počítá s dalším
rozvojem.
1.1. Projekt navazuje, rozvíjí předchozí aktivity.
1.2. Jsou plánované navazující aktivity.
1.3. Je zajištěna udržitelnost výsledků projektu (ekonomická životaschopnost, personální či
institucionální udržitelnost).
1.4. Projekt je ekonomicky soběstačný, projekt nezvyšuje nároky na veřejné rozpočty.

2.

3.

4.

5.

6.

Projekt je ukázkou dobré praxe.
2.1. Projekt je příkladem toho, jak by podobné aktivity měly probíhat, je příkladem i pro ostatní
regiony.
2.2. Uplatňování inovačních přístupů (projekt je originální, v regionu dosud nerealizovaný).
2.3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty (i
občany) a projekty z různých odvětví místního hospodářství).
2.4. Projekt využívá místní zdroje (budovy, dodavatele, materiál, dobrovolníky, práce vlastními
silami, apod.).
2.5. Výstup projektu je plně funkční (doplňuje či propojuje stávající samostatné fungující nebo
existující prvky, aktivity nebo organizace nebo vytváří samostatný funkční celek).
2.6. Rozpočet projektu je přiměřený, žadatel prokázal efektivní využití zdrojů.
Projekt přispívá k rozvoji podnikání a/nebo cestovního ruchu v regionu MAS Světovina o.p.s.
3.1. Vytvoření každého nového pracovního místa na částečný/plný úvazek.
3.2. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let (zapojení do přípravy, realizace,
využitelnosti výstupů projektu specifiky na mladé lidi do 30 let).
3.3. Zaměření dopadů projektu na ženy (zapojení do přípravy, realizace, využitelnost výstupů
projektu specificky pro ženy).
3.4. Projekt přispívá ke zvýšení společensko-kulturních aktivit v regionu či obci.
3.5. Projekt zahrnuje vzdělávání a informační aktivity.
Projekt přispívá k zlepšení životního prostředí regionu MAS Světovina o.p.s.
4.1. Projekt udržuje a zlepšuje stav dědictví regionu (kulturní, historické, přírodní, technické).
4.2. Projekt zahrnuje příkladné úpravy veřejných prostranství.
4.3. Projekt je ekologický a šetrný k životnímu prostředí (např. využívá postupů a technologií
šetrných k životnímu prostředí).
Projekt přispívá k rozvoji podnikání a/nebo cestovního ruchu v regionu MAS Světovina o.p.s.
5.1. Projekt vytváří nebo rozšiřuje nabídku služeb a produktů cestovního ruchu.
5.2. Projekt přispívá k diverzifikaci zemědělských subjektů.
5.3. Projekt vytváří místní produkty.
5.4. Projekt zahrnuje vznik a rozvoj drobného podnikání.
5.5. Projekt zahrnuje propagaci a marketing nabízených služeb.
Velkost obce v níž je projekt realizován
6.1. Projekt je realizován v obci do 500 / 501 – 1000 / 1001 a více obyvatel

CELKEM
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Kaţdý člen Výběrové komise hodnotí všechny předloţené projekty dle výše uvedených Preferenčních
kritérií. V rámci kaţdého kritéria přiděluje kaţdý hodnotitel pouze celé body v rozmezí dané bodové škály.
Odlišné je pouze hodnocení v rámci kritéria 3.1., kde 6 bodů získá projekt, který vytvoří pracovní místo
na plný pracovní úvazek, popř. více pracovních úvazků. Projekt, který vytvoří pracovní místo na sníţený
pracovní úvazek nebo pouze v sezónním období získá poměrnou část z maximálního moţného bodového
hodnocení odpovídající přepočtené velikosti pracovního místa.
Na závěr se získané body sečtou v rámci daných skupin a celkem. Poté je zpracován výsledný bodový
zisk vypočtením aritmetického průměru (zaokrouhleného na 2 desetinná místa) z hodnocení všech členů
Výběrové komise, kteří daný projekt hodnotili.
V případě shodného počtu bodů, rozhodne bodový zisk daných projektů ve skupině 2. Projekt je
ukázkou dobré praxe. Pokud ani tehdy ne, pak bude zvýhodněn projekt s niţším finančním poţadavkem ţadatele
(seřazení dle výše poţadované dotace v Kč).
Podrobný výklad k preferenčním kritériím a způsobu jejich hodnocení bude uveřejněn v
„Metodice pro hodnocení projektů MAS Světovina o.p.s.“, která bude zveřejněna současně s Výzvou na
www.svetovina.cz.

Konzultace a informační seminář pro žadatele, další informace:
Vzhledem k poměrně velké administrativní náročnosti přípravy projektu, nutnosti seznámit se s pravidly
a způsobilými výdaji, doporučujeme účastnit se informačního semináře pro ţadatele, který se bude konat
9.1.2012 od 15:30 hod. na Obecním úřadě v Kozojedech (Vaši účast prosím potvrďte pí. Borečkové na
boreckova@post.cz). Po předchozí domluvě lze aţ do 23.1.2012 vyuţít bezplatných konzultací v kanceláři MAS
(kontakt viz dále).
UPOZORNĚNÍ: Dne 9.1.2012 a ve dnech příjmu ţádostí nebudou poskytovány ţádné konzultace.
Kontaktní adresy pro konzultace:
Úřední hodiny

Kontaktní osoba
Mobil, e-mail

Kancelář MAS Světovina o.p.s., Masarykovo nám 123, 338 08 Zbiroh (2. patro)
Vţdy po telefonické domluvě
Pondělí a středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00.
Konzultace lze poskytnout na základě telefonické domluvy i mimo úřední hodiny
kanceláře.
Bc. Michala Borečková, DiS.
+420 737 839 309, boreckova@post.cz

Úřední hodiny
Kontaktní osoba
Mobil, e-mail

Horní Hradiště 32, 331 01 p. Plasy
Vţdy po telefonické domluvě
Úterý a čtvrtek 16:00 - 18:00
Bc. Simona Šlajferčíková a Jana Chytilová
+420 608 921 227, Simona.Slajfercikova@seznam.cz

Harmonogram výzvy
Předběţné oznámení o výzvě:

Říjen 2011

Zveřejnění (vyhlášení) výzvy:

30.12.2011

Informační seminář pro žadatele:

Pondělí 9.1. 2012 od 15:30 hod.
na OÚ Kozojedy

Konzultace pro žadatele:

30.12.2011 – 22.1.2012 po předchozí telefonické domluvě (s výjimkou 7.7.2011)

Příjem ţádostí:

23. a 27.1. 2012 (od 9:00—15:00)
pondělí - pátek
Kancelář MAS Světovina o.p.s.
Masarykovo nám. 123
338 08 Zbiroh
2. patro

Místo podávání ţádostí:
Zasedání Výběrové komise včetně veřejných
obhajob projektů:

15. a 16. února 2012

Registrace Ţádostí na RO SZIF:

Únor 2012
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Podpis Dohody na RO SZIF:

Červenec/srpen 2012 (předpoklad)

Zahájení realizace projektů:

nejdříve od data Registrace ţádosti na RO SZIF (únor 2012) – přesné datum
naleznete po registraci projektů na www. svetovina.cz

Předkládání Ţádostí o proplacení:

nejdéle do 24 měsíců od podpisu Dohody na RO SZIF (červenec/srpen 2014)

Související dokumenty:
-

Pravidla opatření IV.1.1.
Pravidla opatření IV.1.2.
Metodika pro tvorbu Fichí včetně aktualizací
Fiche MAS
Ţádost o dotaci v rámci opatření IV.1.2. pro 15. kolo
Metodický pokyn pro hodnocení projektů
Strategický plán LEADER MAS Světovina o.p.s.
Mapa územní působnosti MAS

Výše uvedené dokumenty, kompletní pravidla programu a veškeré další informace naleznete ke staţení
na internetových stránkách www.svetovina.cz a www.szif.cz. Využijte možnosti konzultovat Váš záměr
s pracovníky MAS.
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