MAS Horní Pomoraví o.p.s., Hlavní 137, 788 33 Hanušovice
IČ 27 777 147; tel.: +420 583 285 615; mail: info@hornipomoravi.eu; www.hornipomoravi.eu

Registrační číslo MAS: 08/005/41100/671/000132

MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje
v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL)
„V HARMONII S PŘÍRODOU“

8. výzvu k předkládání žádostí o dotaci
v rámci 19.kola PRV
na realizaci projektů v rámci opatření
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR.

Zaměření podpory 8. výzvy
Podpořeny budou projekty, které nejlépe naplní cíle z uvedených Fichí:
1.
2.
9.

Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu
Zakládání podniků a jejich rozvoj
Venkov - místo pro život

Poznámka:
Úplné znění všech uvedených Fichí naleznete na našich webových stránkách www.hornipomoravi.eu

Maximální výše podpory u jednotlivých Fichí, Alokace pro VII.výzvu:
Číslo
Fiche

Název

1

Moderní zázemí pro
zemědělskou prvovýrobu

2

Zakládání podniků a jejich rozvoj
Venkov - místo pro život

9

Max.míra podpory ze způsobilých
výdajů

Min. alokace pro
jednotlivé Fiche

Ostatní 40 (50,60)

33%

1 000 000,- Kč

Režim de minimis 60,
Bloková výjimka 40 (50,60)

33%

1 000 000,- Kč

Projekty nezakládající veřejnou
podporu, projekty v režimu de
minimis 90 %

33%

1 000 000,- Kč

Poznámka: V rámci výzvy bude rozdělena částka 3.092.902,- Kč + případné další prostředky uspořené při
realizaci projektů (dle aktuálního stavu závazkování k datu veřejných prezentací projektů přijatých v rámci 8.
Výzvy SPL).

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
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Maximální a minimální výše způsobilých výdajů:
Číslo
Fiche

Název

Výše způsobilých výdajů
Min. Kč

Max. Kč

1

Moderní zázemí pro zemědělskou
prvovýrobu

200 000

1 000 000

2

Zakládání podniků a jejich rozvoj

100 000

500 000

9

Venkov – místo pro život

50 000

1 000 000

Příjemci dotace pro jednotlivé Fiche:
Číslo
Fiche
1

Moderní zázemí
pro zemědělskou
prvovýrobu

2

Zakládání podniků a
jejich rozvoj
Venkov – místo pro
život

9

Příjemci dotace

Název


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.



Fyzické a 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; žadatel
nesmí mít všechny živnosti přerušené/zrušené.
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 s právní subjektivitou
Církve a jejich organizace
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
Příspěvkové organizace zřízené obcí









Kritéria přijatelnosti společná pro všechny Fiche:
1. Projekt je realizován na území působnosti MAS (s výjimkou exkurzí a propagačních akcí)
2. Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche
3. Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanoveno v příslušné Fichi ke dni podání Žádosti o
dotaci na MAS a po celou dobu vázanosti projektu na účel
4. Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou
5. Žadatelem nemůže být příjemce dotace opatření IV.1.1., státní podnik, zahraniční fyzická osoba, která
nemá trvalé bydliště na území ČR, ani právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR
6. Žadatel dosáhne minimální bodové hranice v případě, je-li stanovena (uvedeno u jednotlivých Fichí).
Poznámka:
Případná další kritéria přijatelnosti jsou specifikována ve znění jednotlivých Fichí.
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Upozornění pro žadatele:
V daném kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci.

Místo a způsob podání Žádostí:
Žádosti předkládají žadatelé osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu, v souladu se stanoveným
způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu.
Je možné i předložení žádosti prostřednictvím zmocněného zástupce / zástupců, a to na základě ověřené plné
moci (je třeba úředně ověřený podpis) v sídle MAS, a to pouze v době stanovené pro příjem žádosti (viz. dále).
Sídlo:

MAS Horní Pomoraví o. p . s., Hlavní 137, 788 33 Hanušovice

Dokumentace Žádosti o dotaci zahrnuje:
a) Žádost o dotaci - formulář, která je ke stažení na www.hornipomoravi.eu
b) Povinné a nepovinné přílohy uvedené u příslušných Fichí
Dokumenty k Žádosti a) – b) budou přijímány písemně ve 2 vyhotoveních (originál označený nápisem „SZIF“ +
1x kopie označená nápisem „MAS“).
Žádost o dotaci žadatel předkládá též v elektronické podobě na CD ve formátu pdf.

Termín příjmu žádostí:
Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 02.05.2013 – 15.05.2013 (od 8.00 hod do 15.00 hod.).
Nejzazší termín podání Žádosti je 15.05.2013 do 15.00 hodin. Později doručené Žádosti o dotaci budou z výběru
automaticky vyřazeny.

Doba a místo realizace projektu:
Zahájení realizace projektu – s realizací projektu je možné začít po zaregistrování úplné Žádosti o dotaci na SZIF
(předpokládaný termín 5.-11.6.2013). Od tohoto data mohou být realizovány způsobilé výdaje projektu s
výjimkou výdajů nutných k přípravě projektu a výdajů spojených s nákupem nemovitostí, které mohou být
realizovány od 1.1.2007 (pokud není v Příloze 9 Pravidel IV.1.1. stanoveno jinak).
Ukončení realizace projektu – realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 24 měsíců (ve specifických
případech 36 měsíců) od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace, nejpozději však do 30.6.2015.
Místo realizace projektu – všechny vybrané projekty musí být realizovány na území MAS Horní Pomoraví – viz
vymezení území (mapa a seznam obcí) na www.hornipomoravi.eu
Poznámka:
Kompletní znění jednotlivých Fichí, Příručka pro žadatele, formulář Žádosti o dotaci, instruktážní list k formuláři
a další informace jsou k dispozici na stránce www.hornipomoravi.eu ve složce LEADER.

Kontakt pro další informace a konzultace:
Ing. Renata Baslerová, projektová manažerka, tel.: 725 940 339, email: baslerova@hornipomoravi.eu
Ing. Hana Olejníková, projektová manažerka, tel.: 725 940 340, email: olejnikova@hornipomoravi.eu
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Poznámka:
Pro osobní konzultace je nutno termín dohodnout telefonicky předem. Doporučujeme konzultace realizovat co
nejdříve, v posledním týdnu příjmu žádostí již nebude časový prostor pro konzultace nových projektových
záměrů.

V průběhu měsíce dubna se uskuteční informační seminář pro žadatele. Termín konání bude uveřejněn na
webové prezentaci www.hornipomoravi.eu.
Tato výzva byla schválena Programovým výborem MAS Horní Pomoraví dne 12.03.2013

……………………………………………………..
Ing. Luděk Hatoň
předseda Programového výboru
MAS Horní Pomoraví o.p.s.

……………………………………………………..
Ing. Renata Baslerová
zastupující ředitelka
MAS Horní Pomoraví o.p.s
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