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

5. VÝZVA
Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. v souladu se Strategickým plánem
Leader „Rozvoj regionu cestou inovací“ MAS Vizovicko a Slušovicko na období
2007 - 2013 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí:

1. Identifikace MAS a název SPL
Název MAS:

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:

Mgr. Petr Žůrek, ST.D.

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, Vlčková,
Kašava
www.masvas.cz
www stránky:
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Název strategického plánu LEADER:
„Rozvoj regionu cestou inovací“

2. Seznam vyhlášených Fichí:
1. Udržitelný rozvoj venkova
2. Kvalita života a služeb
3. Moderní zemědělství
4. Rozvoj drobného podnikání
5. Kulturní dědictví
3. Časové rozmezí a místo příjmu žádostí
Datum vyhlášení výzvy:
Příjem žádostí na MAS od:
Místo příjmu Žádostí o dotaci:

23. 04. 2012
03. 05. 2012 do 24.05. 2012
(do 12:00 hod.)
MěÚ Vizovice, Masarykovo
nám. 1007, 763 12 Vizovice,
kancelář MAS VaS, číslo dveří
312 (nebo bude upřesněno na
stránkách MAS VAS).

4. Informace o termínu příjmu povinných příloh k Žádosti
o dotaci
Termín příjmu žádostí je od 03. 05. 2012 do 24. 05. 2012 do 12:00
hod.
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Den a čas předání Žádosti o dotaci je nutné předem domluvit
telefonicky na 777 304 299.
Místem pro podání Žádosti o dotaci je MěÚ Vizovice, Masarykovo
nám. 1007.
Žadatel předá žádost osobně.
Pokud žadatel podává Žádost o dotaci prostřednictvím zmocněného
zástupce/zástupců, musí zmocněný zástupce k registraci Žádosti
předložit zvlášť vytištěné čestné prohlášení s úředně ověřeným
podpisem žadatele (v případě právnických osob pak
prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným
způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou
právnickou osobu).
Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky
vyřazeny.
Při konečném hodnocení projektů v případě rovnosti bodů
rozhoduje také datum a čas podání žádosti.
Zaměstnanec MAS žádost o dotaci z CD vytiskne a předloží
k podpisu žadateli. Poté vystaví potvrzení o přijetí žádosti.
Žádost o dotaci se předkládá na CD – 1 ks a přílohy žádosti
se předkládají ve 2 pare, z nichž každé musí splňovat podmínky
uvedené v příslušné Fichi.
Elektronický formulář žádosti a instruktážní list k vyplňování
žádosti o dotaci je možné stáhnout z webových stránek
www.masvas.cz
Lze předkládat v termínu příjmu také Žádosti o dotaci, které
neobsahují všechny povinné přílohy (zvláště pokud se týká výkonu
stavebních úřadů; je třeba předložit v termínu přijetí Žádosti o
dotaci čestné prohlášení o dodání povinných příloh do 4. 6. do
12:00 hod.)
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5. Odkaz na internetové stránky MAS
Další potřebné informace naleznete na http://www.masvas.cz/
Informace k 5. Výzvě: Navigace – Dokumenty – Leader 2007-2013
6. Jméno a kontaktní údaje na pracovníka MAS, poskytujícího
informace případným konečným žadatelům
Mgr. Petr Žůrek, ST.D.
Projektový manažer MAS VaS
MěÚ Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
tel. 777 304 299
skype: petr.zurek14
7. Předpokládaná alokovaná částka pro 5. Výzvu v 16. kole
příjmu do PRV, ve kterém budou Žádosti registrovány na RO
SZIF
Výše alokovaných prostředků MAS VaS pro toto kolo: 3 841 192, Kč.
Z toho pro jednotlivé FICHE opatření:
1. Udržitelný rozvoj venkova
2. Kvalita života a služeb
3. Moderní zemědělství
4. Rozvoj drobného podnikání
5. Kulturní dědictví
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8. Náležitosti žádostí o poskytnutí dotace
Postup zpracování žádosti, její vyhodnocení a schválení, požadavky
na žadatele a na realizaci projektu, náležitosti žádosti a jednotlivých
příloh je stanoven v dokumentech Metodika pro tvorbu Fichí
a specifické podmínky opatření IV.1.2., č.j. 113618/2011-MZE14113 a v 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 IV.1.2.“),
č.j. 10511/2012-MZE-14113.
Veškeré podmínky, které musí příjemce dotace splnit, jsou
stanoveny ve shora zmíněných „Metodice pro tvorbu fichí…“
a „Pravidlech…“.
9. Další informace
Pravidla Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 jsou uvedena
na internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR
www.mze.cz a Státního zemědělského intervenčního fondu
www.szif.cz
Další aktuální zprávy z MAS VaS, její koncepční dokumenty, ale
zvláště časový harmonogram administrace projektů, vyhlášení
výzvy č. 5, celé a aktuální znění Fichí, Pravidla IV.1.2., Metodiku
pro tvorbu Fichí a specifické podmínky IV.1.2, formulář Žádosti
o dotaci a Zpravodajství z Programu rozvoje venkova s příkladem
žádosti o dotaci najdete na našich internetových stránkách.

MAS Vizovicko a Slušovicko, o. s., 5. VÝZVA – 2012

5

16. kolo příjmu žádostí RO SZIF

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

10. Administrativní postup příjmu, hodnocení a výběru
projektů
MAS nejprve provede kontrolu úplnosti přijaté Žádosti o dotaci
na základě kontrolního listu. Neúplná Žádost o dotaci nebude
přijata a žadatel bude na místě o této skutečnosti a jejích důvodech
písemně informován.
Projekt dále projde administrativní kontrolou úplnosti v souladu
se SPL MAS VaS. V případě neúplnosti Žádosti vyzve MAS
žadatele o její doplnění. Lhůta pro odstranění formálních
nedostatků činí 5 pracovních dnů ode dne doručení.
Následně jsou projekty podstoupeny Výběrové komisi MAS VaS
ke konečnému výběru. Je stanoveno pořadí a náhradníci.
Datum výběru projektů bude oznámeno na stránkách MAS. Žadatel
o dotaci má možnost veřejné prezentace a obhajoby své žádosti.
Žádosti budou předkládány RO SZIF v červnu 2012 k další
administrativní kontrole a následnému hodnocení přijatelnosti
z hlediska SZIF.
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