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Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s.
Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko 2007‐2013, Výzva k předkládání projektů č. 1/2008

Oznámení o výběru projektů v rámci výzvy k předkládání projektů č. 1/2008
Výbor pro výběr a monitorování projektů (VVMP), jako orgán MAS Mikulovsko o.p.s. pro výběr projektů žadatelů
v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v oblasti působnosti regionu MAS Mikulovsko, na svém
zasedání dne 16. října 2008 provedl bodové hodnocení přijatých projektů a doporučil (případně nedoporučil)
předložené projekty k financování ze SPL MAS Mikulovsko 2007‐2013 a zaregistrování na RO SZIF v Brně v rámci 5.kola
příjmu žádostí.
Celkem bylo přijato sedm žádostí v rámcí 4 fichí. Doporučeno k financování bylo 7 projektů v celkové výši požadované
dotace 4.967.023,‐ Kč
Na dalších stránce uvádíme specifikaci doporučených a nedoporučených žádostí za jednotlivé Fiche řazené dle pořadí
stanovené Výborem pro výběr a monitorování projektů.
Ing. Libor Ilčík
Předseda VVMP MAS Mikulovsko
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Seznam projektů doporučených k financování a zaregistrování na RO SZIF v Brně
Fiche 1: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství ‐ prosazení místních výrobků
Pořadí Reg. číslo na MAS

Žadatel

Název projektu

1.

Ing. Petr Marcinčák

Projekt vnitropodnikové kontroly kvality
v technologii vína

2008/1/001

Dotace (v Kč)
800.000 Kč

Fiche č. 2 Rozvoj lidských zdrojů – další odborné vzdělávání a informační činnost
Pořadí Reg. číslo na MAS

Žadatel

Název projektu

1.

Národní vinařské centrum o.p.s.

Trendy a postupy při výrobě vína za
pomoci moderních technologií

2008/1/006

Dotace (v Kč)
250.000 Kč

Fiche 4: Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko
Pořadí Reg. číslo na MAS

Žadatel

Název projektu

Dotace (v Kč)

1.

2008/1/005

Obec Pavlov

Rekonstrukce veřejného prostranství
pro kulturní a společenské akce před
kulturním domem v Pavlově.

478.800 Kč

2.

2008/1/002

Obec Novosedly

Revitalizace pochůzných ploch v obci
Novosedly

680.275 Kč

3.

2008/1/003

Obec Sedlec

Sedlec
–
komunikace

rekonstrukce

místní

1.507.948 Kč
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Fiche 5: Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko
Pořadí Reg. číslo na MAS

Žadatel

Název projektu

1.

Římskokatolická farnost u kostela
Sv. Václava

Obnova kaple Božího hrobu

2008/1/004

Dotace (v Kč)
1.000.000 Kč

Fiche 6: Rozvoj lidských zdrojů ‐ další odborné vzdělávání a informační činnost v oblasti diverzifikace činností a CR
Pořadí Reg. číslo na MAS

Žadatel

Název projektu

1.

Národní vinařské centrum o.p.s.

Zkvalitňování služeb v gastronomii

2008/1/007

Dotace (v Kč)
250.000 Kč

Seznam projektů doporučených k financování a zaregistrování na RO SZIF v Brně jako náhradních
Žádný projekt nebyl doporučen k financování jako náhradní

Seznam projektů nedoporučených k financování a projektů jimž byla ukončena administrace na základě
administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti
Žádný projekt nebyl nedoporučen k financování.
Žádnému projektu nebyla ukončena administrace na základě administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti
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UPOZORNĚNÍ ŽADATELŮM
Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR (PRV) doporučené v rámci této výzvy Výborem pro výběr a
monitorování projektů (VVMP) k financování budou postoupeny na RO SZIF v Brně v termínu do 26. 10. 2008 k
zaregistrování.
Způsobilé výdaje projektu je možné realizovat až po zaregistrování žádosti na RO SZIF Brno. O registraci projektu na
RO SZIF Brno budou žadatelé informováni písemně.
Konečné rozhodnutí o přiznání či nepřiznání dotace provede RO SZIF na základě kontroly zaregistrovaných projektů, po
jejímž ukončení oznámí výsledek MAS a žadateli a v případě kladného výsledku přizve žadatele k podpisu Dohody.
Dohodu o dotaci z PRV podepisuje žadatel osobně na RO SZIF, po ukončení kontroly na RO SZIF.
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