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

Výzva č. 1/2010

pro předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů
v rámci naplňování Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko“
Místní akční skupina (dále jen MAS) Rozvojové partnerství Regionu Hranicko vyhlašuje dne
8. března Výzvu č.1/2010 k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci
opatření IV.1.2 „Realizace místní rozvojové strategie“ Programu rozvoje venkova ČR (dále
jen Žádostí o dotaci).

1. Vyhlašovatel výzvy:
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Tř. 1. máje 2063
753 01 Hranice
IČ: 270 179 15
www.regionhranicko.cz

Kontaktní osoby:
Mgr. František Kopecký - manažer MAS
tel: 581 601 716, 773 583 020, email: f.kopecky@regionhranicko.cz
Lucie Machová – administrativní pracovnice MAS
tel: 581 601 716, 773 593 020, email: l.machova@regionhranicko.cz

2. Oblasti podpory:
Žádosti o dotaci se přijímají v rámci tzv. fichí, ve kterých MAS stanovuje oprávněné příjemce
dotace, cíle, kritéria a další podmínky jednotlivých opatření v souladu se Strategickým
plánem LEADER „Měníme Hranicko“ a podmínkami Programu rozvoje venkova ČR. Žádost o
dotaci musí být v souladu se všemi podmínkami uvedenými v dané fichi a v souladu s platnou
verzí dokumentu: Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci
opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (dále jen Pravidla PRV IV.1.2).
Žadatel v této Výzvě může v rámci jedné Fiche podat pouze jedinou Žádost o dotaci.
Kompletní znění Výzvy, texty fichí a dokument Pravidla PRV IV.1.2 jsou k dispozici ke
stažení na www.regionhranicko.cz/leader→Aktuální výzva, případně na vyžádání v sídle MAS.
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Výzva č.1/2010 se vyhlašuje pro těchto 5 fichí z celkových 8 fichí:
Fiche č. 1 Rozvoj zemědělských podniků
Oprávnění žadatelé/příjemci dotace:
Ø 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.
Ø 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.
Typy aktivit:

Pzn.: Fiche č.1 kombinuje hlavní a vedlejší opatření. Projekt realizovaný v rámci této Fiche musí čerpat více než
polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření.

Hlavní opatření:
Ø stavby a technologie v živočišné výrobě (pro chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže)
Ø stavby a technologie pro rostlinnou výrobu
Vedlejší opatření:
Ø výstavba a modernizace bioplynové stanice
Ø výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu vč. kombinované výroby tepla a elektřiny
Ø výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Fiche č. 4 Lesnická technika
Oprávnění žadatelé/příjemci dotace:
Ø 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.
Ø 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.
Ø 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.
Ø Obec hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní
subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků.
Ø 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.
Typy aktivit:
Ø stroje a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin,
retenčních nádrží
Ø stroje a zařízení pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů, na výrobu materiálu pro obnovu a
výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi, včetně zpracování
potěžebních zbytků

Fiche č. 5 Veřejná prostranství
Oprávnění žadatelé/příjemci dotace:
Ø Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Ø 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
Ø 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
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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).

Ø 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
Ø 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).
Typy aktivit:

Pzn.: Fiche č.5 kombinuje hlavní a vedlejší opatření. Projekt realizovaný v rámci této Fiche musí čerpat více než
polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

budování a obnova veřejných prostranství obce
výstavba herních a interaktivních prvků v souvislosti s projektem
parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně v zastavěném území obce
nákup techniky pro údržbu zeleně v souvislosti s projektem
výstavba a obnova autobusových zastávek
obnova veřejného osvětlení

Fiche č. 7 Podnikání v cestovním ruchu
Oprávnění žadatelé/příjemci dotace:
Ø Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Ø Nezemědělské podnikatelské subjekty pouze pokud mají kratší než dvouletou historii podnikání
v oblasti cestovního ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci.
Typy aktivit:
Ø Výstavba, modernizace, rekonstrukce ubytovacího či stravovacího zařízení včetně vybavení
Ø Budování kapacit turistického ubytování v soukromí
Ø Výstavba, modernizace, rekonstrukce půjčovny sportovních potřeb včetně vybavení a sortimentu
Ø Výstavba, modernizace, rekonstrukce sportovních zařízení v areálech jak vnitřních tak venkovních
(např. hřiště, koupaliště, jízdárna, hipostanice)

Fiche č. 8 Pěší trasy a hipostezky
Oprávnění žadatelé/příjemci dotace:
Ø 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).

Ø Zájmová sdružení právnických osob, podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Ø Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Ø Nezemědělské podnikatelské subjekty pouze pokud mají kratší než dvouletou historii podnikání
v oblasti cestovního ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci.
Typy aktivit:
Ø Budování pěších, naučných, tematických, lyžařských stezek a hipostezek
Ø Nákup a výsadba doprovodné zeleně související s projektem
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3. Doba realizace projektu, způsobilost výdajů:
Podmínky Pravidel IV.1.2 stanovují pro realizaci projektů v rámci programu LEADER některé
zásadní milníky a maximální délky etap, které je nutno dodržet.
Žádosti o dotaci, které projdou kladně administrativní kontrolou MAS včetně těch, které
Výběrová komise MAS na základě bodového ohodnocení doporučí k realizaci, jsou předány
na Regionální odbor SZIF v Olomouci (dále jen RO SZIF) k zaregistrování. Datum této
registrace je zároveň datem, od něhož jsou výdaje projektu považovány za způsobilé.
RO SZIF provede ověření administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti MAS a pokud
neshledá rozpory, uzavře s žadatelem Dohodu o poskytnutí dotace. Datum podpisu Dohody
je zároveň datem, od něhož začíná běžet lhůta 24 měsíců (případně 36 měsíců v případě
financování formou leasingu) , ve které musí být projekt zrealizován. Datem ukončení projektu je
datum předložení Žádosti o proplacení na RO SZIF. Předtím musí být Žádost o proplacení
předložena MAS k formální kontrole. MAS si pro provedení této kontroly vyhrazuje lhůtu 14
dnů. Tyto podmínky jsou závazné pro všechny vyhlášené fiche.
Postup administrace Žádosti o dotaci
www.regionhranicko.cz/leader→Aktuální výzva.

naleznete

v Pravidlech

IV.1.2.

a

na

Projekt musí být realizován na území působnosti MAS Rozvojové partnerství Regionu
Hranicko, jež kopíruje území správního obvodu ORP Hranice. Jmenovitě se jedná o
katastrální území obcí: Bělotín, Býškovice, Černotín, Dolní Tešice, Horní Tešice, Horní Újezd, Hrabůvka,
Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec,
Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát, Provodovice, Rakov, Radíkov, Rouské, Skalička, Střítež nad
Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice a Zámrsky. Tato podmínka je závazná pro všechny

vyhlášené fiche.

4. Termíny a způsob příjmu žádostí:
Žádost o dotaci je nutno předložit a podepsat osobně v sídle MAS a to prostřednictvím
statutárního zástupce žadatele nebo pověřené osoby, která bude k tomuto úkonu zmocněna
statutárním zástupcem na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy.
Žádosti o dotaci bude možno předkládat v termínech:
Fiche č.1 12.–26.4.2010, Fiche č.4 12.–27.4.2010, Fiche č.5 12.– 28.4.2010,
Fiche č.7 12.–29.4.2010, Fiche č.8 12.–30.4.2010
a to v pracovní dny od 14.00 do 16.00 hod. případně dle telefonické dohody. MAS
doporučuje žadatelům předložení Žádosti o dotaci předem telefonicky či emailem nahlásit.
Žádost o dotaci se předkládá v závazné podobě vyplněného Formuláře žádosti a
přiložených povinných a nepovinných příloh, jejichž seznam je uveden v dané Fichi .
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Závazný formulář Žádosti o dotaci včetně návodu k vyplnění je k dispozici na webu
www.regionhranicko.cz/leader→Aktuální výzva.
Závazné osnovy povinné přílohy Osnova projektu (dle Samostatné přílohy 9 Pravidel IV.1.1.
doplněné o požadavky MAS) jsou k dispozici na webu www.regionhranicko.cz/leader→Aktuální
výzva.

Žádost o dotaci musí být předložena v tištěné i elektronické formě, a to následujícím
způsobem:
- 1x v tištěné formě: Vyplněný formulář včetně všech povinných i nepovinných příloh
- 1x v elektronické formě na DVD nebo CD-R: pouze vyplněný formulář + povinná příloha
Osnova projektu (formáty .doc nebo .pdf)
Po provedení Administrativní kontroly MAS předloží žadatel opravenou nebo v případě
bezchybnosti původní Žádost o dotaci včetně všech povinných a nepovinných příloh tak, aby
její výsledná podoba předložená na MAS byla:
- 2x v tištěné formě (z toho 1x originál a 1 paré): Vyplněný formulář včetně všech povinných
i nepovinných příloh
- 1x v elektronické formě na DVD nebo CD-R: pouze vyplněný formulář + povinná příloha
Osnova projektu (formáty .doc nebo .pdf)

5. Dokumentace k výzvě č.1/2010:
Žadatelé se při předkládání Žádosti o dotaci, realizaci projektů, podávání Žádosti o
proplacení, zajištění udržitelnosti a dalších činnostech řídí těmito závaznými 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
v platném znění (ke stažení na www.regionhranicko.cz/leader→Aktuální výzva→Pravidla)

-

Fiche, v rámci které se předkládá Žádost o dotaci

(ke stažení na www.regionhranicko.cz/leader→Aktuální výzva→Vyhlasene fiche, případně na vyžádání
v sídle MAS).

Podrobné informace a doporučený postup naleznou žadatelé v samostatné sekci na adrese:
www.regionhranicko.cz/leader→Aktuální výzva

MAS se při vyhlášení Výzvy, sběru a hodnocení Žádostí o dotaci, při kontrole žadatelů,
konzultacích a při dalších svých činnostech a jejich financování v rámci realizace
Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko“ řídí těmito závaznými dokumenty:
-

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční
skupiny v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 v platném
znění (ke stažení na www.regionhranicko.cz/leader→Aktuální výzva→Pravidla)

-

„Měníme Hranicko“ - Strategický plán LEADER regionu Hranicko na období 20082013 v aktuálním platném znění (ke stažení na www.regionhranicko.cz/leader→Dokumenty ke
stažení→Strategicky_plan_LEADER-Menime_Hranicko-aktualizace_02-2010.pdf)
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