Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí

VYHLÁŠENÍ VÝZVY
Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. v souladu se Strategickým plánem
Leader MAS Vizovicko a Slušovicko na období 2007 - 2013 vyhlašuje 2. výzvu k
předkládání žádostí v následujících prioritách:

Priorita 2 – Kvalita života a služeb

FICHE 2

Kvalita života a služeb

Priorita 3 – Zemědělství a lesnictví

FICHE 3

Moderní zemědělství

Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech
způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření. V daném kole příjmu
žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci.

1. Název SPL
Rozvoj regionu cestou inovací

2. Číslo výzvy
SPL_MASVaS_2. VÝZVA
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3. Identifikace MAS
Název:

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o. s.

Sídlo MAS:

Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Statutární zástupce:

Ing. Jaroslav Burkart, předseda MAS

Tel.:

577 599 104

Právní forma MAS:

Občanské sdružení

IČ:

27056660

Manažer MAS:

Ing. Magda Budínová

Tel.:

777 304 299

E-mail:

manazer@masvas.cz

Seznam obcí v území Březová, Dešná, Hrobice, Hvozdná, Neubuz, Ostrata, Podkopná
Lhota, Slušovice, Trnava, Veselá, Všemina, Bratřejov, Jasenná,
MAS
Lhotsko, Lutonina, Ublo, Vizovice, Zádveřice-Raková
www.masvas.cz
www stránky:

4. Podporované oblasti
FICHE 2: Kvalita života a služeb
Hlavní opatření: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Vedlejší opatření „1“: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Charakteristika FICHE 2:
V rámci Fiche 2 bude podpora zaměřena na zajištění chybějící a zkvalitnění stávající
občanské vybavenosti a dostupnosti služeb:
v oblasti kulturních, spolkových, zájmových a volnočasových aktivit zejména s
vazbou na místní tradice, folklor a zvyky,
v oblasti základní maloobchodní infrastruktury a osobních služeb pro obyvatele (a na
aktivity mimo oblast mandatorních výdajů státu či kraje apod.),
v oblasti základního školství, předškolní a mimoškolní péče o děti a služby pro ženy,
v oblasti základních zdravotnických a sociálních služeb na území MAS.
Podpora bude zaměřena na zlepšení špatného technického stavu a neutěšeného vzhledu
kulturních památek (staveb, krajinných prvků), a kvality expozic muzeí ve vazbě na tradice
(kulturní dědictví venkova) a jedinečné charakteristiky území MAS.
MAS Vizovicko a Slušovicko, o. s.
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Cíl FICHE 2:
Vytvořit podmínky pro kvalitní život obyvatel na území MAS Vizovicka a Slušovicka,
činnosti místních spolků a tím posílit sounáležitost obyvatel s místním prostředím, zapojení
nově přistěhovaných obyvatel mezi starousedlíky, zlepšit stav objektů občanské vybavenosti i
kulturních památek dotvářejících typický ráz venkovské krajiny včetně muzeí apod. Zlepšit
podmínky a předpoklady pro konání tradičních i nových společenských, kulturních,
sportovních akcí.
Oblasti podpory FICHE 2:
Zlepšení a rozšíření nabídky a dostupnosti služeb pro obyvatele.
Zlepšení technického stavu a vybavení kulturních, společenských, spolkových domů.
Zlepšení technického stavu a vybavení vzdělávacích, školských, předškolních a
mimoškolních zařízení a objektů služeb.
Zlepšení technického stavu a vybavení objektů pro volnočasové aktivity, včetně
sportovních a dětských hřišť.
Zlepšení technického stavu a zejména vzhledu kulturních památek a kvality expozic
muzeí ve vazbě na tradice a jedinečné charakteristiky území MAS.

FICHE 3: Moderní zemědělství
Hlavní opatření: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Vedlejší opatření „1“: I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Vedlejší opatření „2“: I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií
(resp. inovací) v potravinářství
Charakteristika FICHE 3:
V rámci Fiche 3 bude podpora zaměřena na řešení současných problémů a potřeb v oblasti
zemědělství a minimializovat tak negativní dopady na rozvoj venkova, zejména:
pomalé zavádění nákladově efektivních, progresivních technologií,
nízká úroveň inovační aktivity v zemědělství,
značná technická zastaralost strojů a opotřebovanost zařízení,
špatná ekonomická situace větší části zemědělských podniků,
nízká míra spolupráce zemědělců při výrobě, distribuci a odbytu výrobků a produktů,
malá finanční síla zemědělců,
malá schopnost zemědělců pružně reagovat na měnící se tržní podmínky.
Cíl FICHE 3:
Vytvořit podmínky pro dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost a rozvoj zemědělské
výroby na území MAS. 1) Zejména modernizací stávajících strojů, zařízení a budov
používaných k zemědělské výrobě, 2) zaváděním inovací a nových technologií do výroby
včetně podpory zvyšování kvality, marketingu a odbytu výrobků, 3) podporou diverzifikace
činnosti zemědělců do oblasti zemědělsko-potravinářské výroby a tím zmírnění rizik z
možného negativního vývoje v zemědělské prvovýrobě.
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Oblasti podpory FICHE 3:
Modernizaci strojů, zařízení, budov v zemědělství.
Modernizaci technologií a zavedení inovací v zemědělství.
Rozšíření zemědělské činnosti o výrobu místních produktů.
Diverzifikaci zemědělské činnosti do oblasti potravinářství.
Zavádění nových metod a technologií výroby produktů.
Zvýšení hygieny a čistoty výroby, kvality a vlastností produktu.
Zvýšení přidané hodnoty zemědělským a potravinářským výrobkům.
Zefektivnění procesu výroby, balení a distribuce produktů na trh.
Zkvalitnění marketingu, propagace a podpory prodeje produktů.

5. Finanční zdroje
FICHE 2

Kvalita života a služeb

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace:
Minimální výše způsobilých výdajů na jeden projekt: 50.000,- Kč,
Maximální výše způsobilých výdajů na jeden projekt: 600.000,- Kč.
Druh a výše dotace:
Druh dotace: přímá, nenávratná,
Výše dotace: maximální výše dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace (v případě opatření III.2.2. bude podpora poskytnuta v režimu "de
minimis").

FICHE 3

Moderní zemědělství

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace:
Minimální výše způsobilých výdajů na jeden projekt: 50.000,- Kč,
Maximální výše způsobilých výdajů na jeden projekt: 1.000.000,- Kč.
Druh a výše dotace:
Druh dotace: přímá, nenávratná,
Výše dotace: maximální výše dotace činí 50% způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace.
60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pořízené
mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech, 50 % způsobilých výdajů, ze
kterých je stanovena dotace na investice pořízené ostatními zemědělci ve
znevýhodněných oblastech, 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
na investice pořízené mladými zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných
oblastech, 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice
pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných oblastech.
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6. Definice příjemce dotace – oprávněnost žadatele

FICHE 2:

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.

FICHE 3:

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.

7. Termín příjmu žádostí
Datum vyhlášení výzvy:

24.3.2010

Začátek příjmu žádostí:

14.4.2010

Datum ukončení příjmu žádostí:

4.5.2010 do 13.00 hod.

Žádosti budou přijímány v pracovních dnech:
pondělí - pátek: 8.00 – 14.00 hod.
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8. Místo podání
Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o. s.
Budova městského úřadu
Masarykovo náměstí 1007
763 12 Vizovice

9. Způsob podání Žádosti o dotaci
Žádost o dotaci se předkládá osobně v sídle Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko.
Žádost o dotaci předkládá a podepisuje žadatel před pracovníkem MAS Vizovicko a
Slušovicko osobně (v případě právnických osob pak prostřednictvím jejich statutárního
orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za
příslušnou právnickou osobu) nebo prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců (podpis
na zmocnění musí být úředně ověřen).

10.

Žádost o dotaci

a) Žádost o dotaci se předkládá na předepsaném formuláři se všemi povinnými
přílohami, příp. nepovinnými přílohami.
b) Žadatel je povinen s žádostí o dotaci vyplnit závaznou Osnovu projektu a předložit
všechny povinné, příp. nepovinné přílohy. Závazná osnova projektu je součástí
Samostatné přílohy č. 9, která je ke stažení na www.masvas.cz, nebo na www.szif.cz.
c) Žádost, povinné i nepovinné přílohy se předkládají ve dvou vyhotoveních, a to ve
dvou originálech nebo v jednom originále a jedné úředně ověřené kopii. Výjimku tvoří
projektová dokumentace, půdorys stavby či dispozice technologie a katastrální mapa,
která nemusí být originálem nebo úředně ověřenou kopií, dostačující je pouze prostá
kopie.
d) Čestné prohlášení musí být žadatelem podepsáno osobně (v případě právnických osob
pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro
právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu), tj. není možné
nechat čestné prohlášení podepsat pověřenou osobou, ale je možné, aby pověřená
osoba přinesla k zaregistrování čestné prohlášení podepsané žadatelem s úředně
ověřeným podpisem.
e) Žádost a osnova projektu budou kromě tištěných vyhotovení předloženy rovněž
elektronicky na CD (2x).
f) Další povinnosti žadatele jsou uvedeny v Pravidlech IV.1.2. a v Samostatné příloze
č. 9, které jsou ke stažení na www.masvas.cz, nebo na www.szif.cz.
MAS Vizovicko a Slušovicko, o. s.
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Odkaz ke stažení formuláře žádosti o dotaci
Formulář žádosti o dotaci vč. instruktážního listu k vyplňování Žádosti o dotaci je ke stažení
na http://www.masvas.cz/leader.html.

11.

Doba a místo realizace projektu

Termíny pro zahájení realizace projektu:
a) výdaje nutné k přípravě projektu je možné realizovat od 1.1.2007 do data předložení
Žádosti o proplacení.
b) ostatní výdaje je možné realizovat od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF do
data předložení Žádosti o proplacení. Předpokládaný termín registrace proběhne
v červnu 2010.
Nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS a na RO SZIF:
Žadatel je povinen zajistit realizaci projektu a úhradu způsobilých výdajů do 24 měsíců od
podpisu Dohody s dodržení následujících termínů:
nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS Vizovicko a
Slušovicko: 23 měsíců od podpisu Dohody. (Žadatel předloží Žádost o proplacení
výdajů ke kontrole na MAS 14-21 dní před termínem odevzdání na RO SZIF.)
nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na RO SZIF Olomouc: 24
měsíců od podpisu Dohody.
Vymezení území pro realizaci projektů:
Projekty mohou být realizovány pouze v území působnosti MAS Vizovicko a Slušovicko,
které je vymezeno katastrálním území obcí: Březová, Dešná, Hrobice, Hvozdná, Neubuz,
Ostrata, Podkopná Lhota, Slušovice, Trnava, Veselá, Všemina, Bratřejov, Jasenná, Lhotsko,
Lutonina, Ublo, Vizovice, Zádveřice-Raková.

12.

Podrobné informace pro žadatele

Podrobné informace pro žadatele (formulář žádosti, závazná osnova projektu, instruktážní list
k vyplňování žádosti, FICHE, povinné přílohy, koncepční dokumentace) jsou k dispozici na
internetu www.masvas.cz v sekci Dokumenty, záložce Leader 2007 – 2013 nebo v sídle MAS
Vizovicko a Slušovicko.
Kontaktní osoby:
Ing. Magda Budínová, manažer MAS Vizovicko a Slušovicko
Tel.: 777 304 299
E-mail: manazer@masvas.cz
Ing. Jaroslav Burkart, předseda MAS Vizovicko a Slušovicko
Tel.: 724 182 885
MAS Vizovicko a Slušovicko, o. s.
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E-mail: jaroslav.burkart@mestovizovice.cz
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