MAS Horní Pomoraví o.p.s.
IČ: 277 77 146
Sídlo: Hlavní 137, 788 33 Hanušovice
Tel.: +420 583 285 615
Email: info@hornipomoravi.eu

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

1. v ý z v a k p ř e d k l á d á n í Ž á d o s t í o d o t a c i
MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje
od 17.8. do 30.9.2009
v souladu se Strategickým plánem Leader (SPL)

„V HARMONII S PŘÍRODOU“
1.výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2. Realizace
místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR.
Zaměření podpory 1.výzvy:
Podpořeny budou projekty, které nejlépe naplní cíle z uvedených Fichí
Číslo
Název
Fiche
2
Zakládání podniků a jejich rozvoj

Max.míra podpory

3

Atraktivní venkov

4
5

Moderní venkov – kvalitní občanské vybavení a služby
Tradiční venkov – zachování kulturního dědictví regionu

60 %
Malé podniky
Střední podniky
Velké podniky
90 %
90 %

60%
50 %
40 %

Úplné znění všech uvedených Fichí naleznete na našich webových stránkách www.hornipomoravi.eu
Místní akční skupina si vyhrazuje právo nedoporučit přidělení všech dostupných finančních
prostředků, a to v případě, že neobdrží dostatečný počet kvalitních projektových záměrů
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Výše a míra dotace pro jednotlivé Fiche
Číslo
Název Fiche
Fiche
2
Zakládání podniků a jejich rozvoj
3

Atraktivní venkov

4
5

Moderní venkov – kvalitní občanské vybavení a služby
Tradiční venkov – zachování kulturního dědictví regionu

Příjemci dotace:
Číslo
Název
Fiche
Fiche
Zakládání
podniků a
2
jejich
rozvoj
3

Atraktivní
venkov

4

Moderní
venkov –
kvalitní
občanské
vybavení a
služby

5

Tradiční
venkov –
zachování
kulturního
dědictví
regionu

Výše způsobilých výdajů
Min. Kč
Max. Kč
100 000
500 000
2 000 000
50 000
V případě opatření
III.1.3.a) 1 500 000
50 000
2 000 000
50 000
2 000 000

Příjemci dotace
Fyzické i právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky
zařazení do kategorie mikropodniků, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel
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 s kratší, než dvouletou historií podnikání
v oblasti cestovního ruchu ke dni podání žádosti
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, jsou-li jejich členy obce, svazky
obcí.
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).
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, jsou-li jejich členy obce, svazky
obcí;
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).
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Kritéria přijatelnosti:
1. Projekt je realizován na území působnosti MAS
2. Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche
3. Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi
4. Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou
5. Projekty týkající se Opatření III.I.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje se týkají
pouze činností zařazených do těchto sekcí Odvětvové klasifikace ekonomických činností
(OKEČ):
- CB: 14 Těžba a úprava ostatních nerostných surovin
- D: Zpracovatelský průmysl
- F: Stavebnictví
- G: Obchod, opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně
pro domácnost s výjimkou oddílu 51
6. Projekty týkající se Opatření III.I.3 Podpora cestovního ruchu – předmětem projektu nesmí
být samostatné stravovací zařízení. Stravovací zařízení může být budováno pouze jako
součást ubytovacího zařízení a musí být společně s ubytovací kapacitou předmětem jednoho
projektu
7. Je- li u projektů týkajících se Opatření III.I.3 Podpora cestovního ruchu předmětem projektu
ubytovací kapacita, musí mít maximálně 60 lůžek nejméně po dobu vázanosti projektu na
účel. V případě kempů se maximální ubytovací kapacita vztahuje na stabilní lůžka (např. lůžka
v chatkách, srubech)
Upozornění pro žadatele:
V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o
dotaci. Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých
výdajů z hlavního opatření/ podopatření.
Místo a způsob podání/příjmu 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: Informační centrum v Hanušovicích, Hlavní 137, 788 33 Hanušovice
Dokumentace Žádosti o dotaci zahrnuje:
a) Žádosti o dotaci pouze na předepsaném formuláři „Žádost o dotaci“, který je ke stažení na
www.szif.cz.
b) Projekt dle osnovy projektu pro danou Fichi (Samostatná příloha č. 9 Pravidel IV.1.1.)
c) Povinné a nepovinné přílohy dle bližší specifikace v příslušné Fichi.
Dokumenty k Žádosti a) – c) budou přijímány písemně ve 3 vyhotoveních (originál označený
nápisem „SZIF“ + 2x kopie označená nápisem „MAS“). Žádost o dotaci a Projekt dle osnovy
žadatel předkládá též v elektronické podobě na CD ve formátu .doc či .pdf. Osnova projektu se
liší dle jednotlivých opatření a je uvedena v Samostatné příloze 9 Pravidel IV.1.1. a na našich
webových stránkách www.hornipomoravi.eu
Termín příjmu žádostí:
Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 17.8. – 30.9.2009 (od 8:00 hod. do 15:00
hod.). Nejzazší termín podání Žádosti je 30.9.2009 do 15:00hod. Později doručené Žádosti o
dotaci budou z výběru automaticky vyřazeny.
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Doba a místo realizace projektu:
Zahájení realizace projektu – s realizací projektu je možné začít po zaregistrování úplné Žádosti o
dotaci na SZIF (předpokládaný termín 6.-26.10.2009). 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.
Ukončení realizace projektu – realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 24 měsíců
(ve specifických případech 36 měsíců) od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Žadatel je
povinen po faktickém ukončení realizace projektu a před uplynutím termínu realizace projektu,
stanoveném v Žádosti o dotaci (případně v Hlášení o změně), nejpozději 15 dní před podáním na
RO SZIF předložit Žádost o proplacení výdajů nejdříve na MAS a následně na RO SZIF. Termín je
stanovený v Dohodě o poskytnutí dotace (nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody).
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
Kompletní znění 1.výzvy a 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. Formulář Žádosti o dotaci a Pravidla IV.I.2. lze najít rovněž na stránkách
www.szif.cz (Program rozvoje venkova / OSA IV. Leader / 1.Implementace místní rozvojové
strategie / 1.2. Realizace místní rozvojové strategie) .
Kontakt pro další informace a bezplatné konzultace:
Ing. Anna Bartošová, manažerka pro realizaci SPL, kancelář Hanušovice, Hlavní 137 (budova
informačního centra), tel.: 583 285 615, 723 286 419, e-mail: bartosova@hornipomoravi.eu
Ing. Petra Vojtková, manažerka pro realizaci SPL, kancelář Zábřeh, Farní 14 (budova kina Retro),
tel: 583 231 243, 602 832 880, email: vojtkova@hornipomoravi.eu
Pro osobní konzultace doporučujeme termín dohodnout telefonicky předem. Sledujte naše
webové stránky, v době otevření výzvy budou probíhat informační a školící semináře pro
potencionální žadatele.
Tato výzva byla schválena Programovým výborem MAS Horní Pomoraví dne 28.7.2009

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

Bc. František Winter
předseda Správní rady
MAS Horní Pomoraví o.p.s

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Tento projekt je financován Evropskou unií
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