Výzva k předkládání projektů
V souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace v rámci
Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013 a v souladu se Strategickým
plánem LEADER (dále jen „SPL“) místní akční skupiny ROZKVĚT ZAHRADY
JIŽNÍCH ČECH, s názvem SPL: „KVĚTY, PLODY A LIDÉ ZAHRADY JIŽNÍCH
ČECH“ vyhlašuje tímto občanské sdružení „ROZKVĚT ZAHRADY JIŽNÍCH
ČECH – MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA“ se sídlem ve Lhenicích, Školní 124, výzvu
k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů.
1. Číslo výzvy:

4

2. Program, téma, záměr, opatření:
Program: Program rozvoje venkova, opatření IV.1.2 - Realizace místní rozvojové
strategie
Téma: Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost v místě.
Název Strategie místní akční skupiny:

„KVĚTY, PLODY A LIDÉ ZAHRADY JIŽNÍCH ČECH“
Názvy vyhlášených fichí:
Fiche č. 1: Naše moderní zemědělství
Fiche č. 5: Podnikání v cestovním ruchu
Fiche č. 6: Moderní obce – prostor
Fiche č. 7: Dědictví
Fiche č. 8: Moderní obce – zázemí

3. Celkový cíl, priority, cíle jednotlivých fichí :
Celkový cíl: Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost v místě
Priority a specifické cíle SPL :
P1: Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
P2: Zlepšení infrastruktury základních služeb a rozvoj investic pro zajištění vyšší
atraktivity venkovského regionu MAS pro jeho obyvatele i návštěvníky
P3: Diverzifikace ekonomických aktivit, různorodost zemědělských aktivit ve směru
nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce
P4: Podpora zaměstnanosti v místě, sebezaměstnávání se, rozvoj služeb
P5: Zvýšení konkurenceschopnosti místních firem, zlešení ekonomické výkonnosti
podniků prostřednictvím lepšího využití produkčních faktorů a inovací
Cíl fiche č. 1: Cílem je zvýšení kvality života venkovského regionu prostřednictvím
podpory aktivit a projektů zemědělských subjektů včetně diverzifikace jejich činnosti.
Konkurenceschopnost firem bude zvýšena zvýšením efektivnosti procesů v rostlinné
i živočišné výrobě, zlepšením hospodárnosti provozů a příklonem k ekologickým
principů hodpodaření.
Cíl fiche č. 5: Cílem této fiche je rozšířit ubytovací kapacity v regionu a zvýšit počet
lůžek pro prodloužení pobytu návštěvníků v regionu, nabídnout návštěvníkům
odpočinek i aktivní pobyt širokou škálou doprovodných služeb.
Současně je cílem diverzifikace venkovské ekonomiky, vytvoření infrastruktury a
služeb pro cestovní ruch a cílená podpora návštěvnosti regionu.
Současně bude podporováno vytváření sítí a kooperace.
Cíl fiche č. 6 a 8 : podpořit kvalitu života na venkově, prostředkem k dosažení tohoto
cíle je zlepšení vybavení stávajících prostor zázemí pro spolky a další místní
iniciativy mobiliářem a inovativními technologiemi, které budou podporovat činnost a
aktivitu spolků, vč. rozvoje spolupráce.
Projekty rozvíjejích zázemí NNO by měly respektovat ekologické principy, tím přispět
ke zvýšení kvality života na venkově.
Cílem je nastartovat komunikaci mezi aktéry ve venkovském regionu formou přípravy
společných projektů s cílem zkvalitnit nabídku základních služeb, občanské
vybavenosti, ale především prostoru pro aktivity občanů.
Cíl fiche č. 7: Cílem Fiche je zachovat odkaz předchozích generací, které vytvořili
kulturní dědictví našeho venkovského regionu. Cílem je nejen studovat jeho stav, ale
zprostředkovat i jeho obnovu a zhodnocení přímo realizovat.
Cílem není prostá obnova, ale snaha o inovativní oživení tohoto dědictví a vytvoření
odkazu území pro budoucí generace.
I v této fichi je prostředkem k dosažení cíle partnerství a spolupráce, využití
ekologických principů a šetrných materiálů v souladu s přírodou a kulturním
dědictvím. Realizace projektů v rámci této fiche zvýší atraktivnost regionu jak pro
místní obyvatele, tak pro jeho návštěvníky.
Podrobný popis jednotlivých fichí je žadateli k dispozici na internetových
stránkách www.masrozkvet.cz.

4. Oprávněnost žadatele – kritéria přijatelnosti.
Oprávněný žadatel pro Fichi 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.

Oprávněný žadatel pro Fichi 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.
 Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud mají kratší, než dvouletou
historii podnikání v oblasti cestovního ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci
 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.

Oprávněný žadatel pro Fichi 6, 7a 8:
•
•

•

•
•

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.
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.

Žadatel musí mít sídlo nebo bydliště, popřípadě jeho projekt bude realizován v
regionu MAS ROZKVĚT, jehož zájmové území tvoří katastrální území jednotlivých
obcí, které podpořily realizaci SPL: Chelčice, Lhenice, Mičovice, Malovice,
Truskovice, Libějovice, Sedlec, Pištín, Zliv, Čejkovice, Nákří, Olešník, Dívčice,
Zahájí, Dříteň, Mydlovary, Hlavatce (dále jen „ region MAS“). Projekt musí být
realizován v regionu MAS!
V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze
jedinou Žádost o dotaci.

Detailní popis podmínek pro poskytnutí dotace z opatření IV.1.2 Realizace
místní rozvojové strategie jsou uvedena na www.mze.cz, www.szif.cz, a
www.masrozkvet.cz . Každý projekt realizovaný v rámci fiche musí čerpat více než
polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření fiche.
5.

Financování:

Celková alokace pro 4. výzvu : není specifikována, dle celkové alokace na realizaci
SPL MAS Rozkvět v roce 2010
Struktura financování: viz jednotlivé Fiche
6. Doba a místo realizace projektu:
Žadatel/příjemce pomoci je povinen předložit žádost o proplacení na RO SZIF
do 24 měsíců od podpisu Dohody. V dostatečném časovém předstihu je nutné
předložit Žádost o proplacení včetně příloh ke kontrole na MAS. Tato lhůta se
prodlužuje na maximálně 36 měsíců od data podpisu Dohody, a to v případě
financování formou leasingu.
7. Termíny výzvy:
Vyhlášení výzvy: 12.7.2010.
Příjem žádostí bude probíhat ve dnech: 23. a 24.8.2010 následovně:
23.8.2010 od 9:00 do 15:00 v konzultační kanceláři MAS v Sedlci (budova OU)
24.8.2010, od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 v kanceláři MAS, Školní 124,
Lhenice (budova OU)
Ukončení příjmu žádostí: 24.8.2010, 17:00 hod.
Žádosti nutno doručit osobně prostřednictvím statutárního zástupce (případně
pověřené osoby1) .
Předběžný termín oznámení výsledků výběrového procesu: říjen 2010
Předběžný termín podpisu Dohody o spolufinancování projektu: březen 2011
Termín vzniku způsobilosti nákladů: datum zaregistrování projektu na RO SZIF
(předpoklad říjen 2010)
8. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace, administrativní postup
Žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu předkládá žadatel na předepsaném
formuláři („Žádost o dotaci – opatření IV.1.2“), který je k dispozici na internetových
stránkách www.szif.cz, www.mze.cz a www.masrozkvet.cz a to včetně Instruktážního
listu k vyplnění této žádosti.
1

V případě doručení pověřenou osobou je vyžadováno doložit plnou moc od statutárního zástupce žadatele. Plná moc musí obsahovat jasné
vymezení rozsahu zmocnění, časovou platnost a úředně ověřený podpos statutárního zástupce.

Žádost a osnova projektu musí být předložena ve dvou paré tištěně a 2x
elektronicky na CD. Další přílohy žádosti (povinné i nepovinné) musí být
předloženy ve dvou paré, z nichž jedno paré je originál příp. ověřená kopie,
druhé paré je kopie prostá.
Předložené projekty budou na úrovni pracoviště místní akční skupiny ROZKVĚT
ZAHRADY JIŽNÍCH ČECH zkontrolovány po stránce administrativní a formální
úplnosti v souladu se strategií MAS, v případě zjištění nedostatků jsou žadatelé ve
lhůtě 5 dnů vyzváni k doplnění. Úplné žádosti a projekty budou postoupeny výběrové
komisi MAS ke konečnému výběru. Podrobný postup, harmonogram výzvy a kritéria
hodnocení viz jednotlivé Fiche a SPL. Po schválení výběru projektů Valnou
hromadou MAS budou poté všechny žádosti předloženy příslušnému RO SZIF
v červnu 2010 k další administraci.
9. Další informace
Podrobné informace o Stratigickém plánu LEADER místní akční skupiny, výzvě a
další aktuality jsou k dispozici na www.masrozkvet.cz.
Průběžné informace poskytuje:
Administrativní pracovník SPL: Monika Hůrská-kancelar@masrozkvet.cz, tel:
773587023
Manažer MAS: Ing. Petr Leber – manager@masrozkvet.cz , tel: 603851741
Manažer SPL: Ing. Marta Krejčíčková – krejcickova@financecb.cz, tel: 602733214
Sídlo místní akční skupiny :
Občanské sdružení „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“
Školní 124, 384 02 Lhenice
Konzultace: v kanceláři MAS – pravidelné konzultace v pondělí a ve středu od 9 do
16 hod., a dále po předchozí domluvě na tel: 773587023 (individuální konzultace příprava projektů, uznatelné náklady), pravidelné konzultační odpoledne vždy ve
čtvrtek od 13 do 16 hod. v Sedlci.
Kontaktní e-mail (elektronická poradna): kancelar@masrozkvet.cz
Veškeré konzultace budou ukončeny den před zahájením příjmu žádostí.
Přílohy této výzvy (ke stažení na www.masrozkvet.cz , sekce SPL):
1. Fiche č. 1: Naše moderní zemědělství
2. Fiche č. 5: Podnikání v cestovním ruchu
3. Fiche č. 6: Moderní obce – prostor
4. Fiche č. 7: Dědictví
5. Fiche č. 8: Moderní obce – zázemí
6. Strategický plán LEADER MAS ROZKVĚT
7. Instruktážní list k žádosti o dotaci
8. Žádost o dotaci – od 11. kola
9. Pravidla PRV IV.1.1. a IV.1.2 (obecná a specifická část)
10. Samostatná příloha č.9 (obsahuje osnovy projektů k jednotlivým opatřením) a
Dodatek č. 1 Samostané přílohy č.9

