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

Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s.
(zkrácený název: MAS Mikulovsko)
Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096

Výzva číslo 2/2011
V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007‐2013 schváleným Ministerstvem
zemědělství ČR v rámci Programu rozvoje venkova ČR, prioritní osy IV. opatření IV.1.1,
vyhlašuje Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s.

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ POMOC V RÁMCI OPATŘENÍ IV.1.2.
REALIZACE MÍSTNÍ ROZVOJOVÉ STRATEGIE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR
– 13. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci
Žadatelé mohou žádosti předkládat od 23. května 2011 do 8. června 2011 v kanceláři MAS Mikulovsko na
adrese: MAS Mikulovsko, Náměstí 20, 692 01 Mikulov od pondělí do pátku v časech od 8.00 do 15.00 hodin.
Čas pro předání žádosti je vždy nutné domluvit předem (osobně, telefonicky, prostřednictvím e‐mailu).
V pondělí, středu a čtvrtek je možné konzultovat projektové záměry a přípravu projektů. Konzultaci je nutné
domluvit předem (telefonicky, prostřednictvím e‐mailu). Mimo konzultační hodiny je možné domluvit schůzku i
jindy po předchozí domluvě.
Žádosti předkládá žadatel osobně v elektronické podobě, prostřednictvím statutárního zástupce nebo pověřené
osoby, která je jím řádně zmocněná platnou a úředně ověřenou plnou mocí (plná moc s vymezením pro daný
úkon – odevzdání projektové žádosti s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce žadatele). Pokud
žadatel podává Žádost prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců, musí zmocněný zástupce k registraci
Žádosti předložit zvlášť vytištěná čestná 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).
Žadatelé předkládají Žádost na elektronickém formuláři ve formátu .pdf, který je ke stažení na stránkách
www.masmikulovsko.cz v sekci Výzvy. Formulář žádosti je unikátně generován pro MAS Mikulovsko a tuto
výzvu. Není proto možné použít starší vzory formulářů z předchozích výzev, nebo formulář stahovat z jiných
stránek – např. SZIF. K žádosti v elektronické podobě (na CD/DVD) žadatel přiloží rovněž další povinné a
nepovinné přílohy. Neúplné žádosti nebudou MAS přijaty. Za neúplnou se považuje Žádost, která není řádně
vyplněna, není dodána v elektronické podobě na požadovaném formuláři, nebo ke které nejsou připojeny
požadované povinné přílohy, popř. tyto přílohy, jsou‐li úředním rozhodnutím vydaným podle Správního řádu
nenabyly právní moci ke dni podání Žádosti na MAS.
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje
venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese MAS
Mikulovsko www.masmikulovsko.cz, nebo na adrese Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF)
www.szif.cz, případně na stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz.
Vyhlášení výzvy: 12. května 2011
Počátek příjmu žádostí o podporu: 23. května 2011
Ukončení příjmu žádostí: 8. června 2011 v 12.00 hod
Místo příjmu žádostí: Kancelář MAS Mikulovsko o.p.s., Náměstí 20, 692 01 Mikulov
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Seznam vyhlášených Fichí v rámci výzvy č. 2/2011
Výzva je tematicky zaměřena na podporu projektů zahrnujících opatření ve smyslu níže uvedených FICHÍ, které
jsou součástí Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007‐2013.

Fiche č. 3 ‐ Podpora podniků a diverzifikace hospodářských činností na venkově
Hlavní opatření – Hlavní opatření ‐ III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Cíle fiche ‐ opatření
Opatření vymezená v rámci fiche jsou orientována na aktivity vedoucí k diverzifikaci hospodářských činností na
venkově, který v současné době nevytváří nová pracovní místa, což je významným důvodem odchodu mladší
generace a celkového stárnutí populace na venkově.
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje podpora je zaměřená na zvýšení stability regionu MAS Mikulovsko
prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem vytváření nebo dlouhodobého udržení pracovních
míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit, které jsou základem socio‐ekonomické
stability venkova. Oblastmi podpory jsou zejména drobná výroba a řemesla (např.: truhlářství, tesařství,
kovářství, výroba keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, rukodělné práce, zednické práce, zámečnictví,
čalounictví apod.), služby pro hospodářství (např.opravy strojů a zařízení) a maloobchod. Podporovány budou
zejména projekty zaměřené na pořízení nových strojů a technologií v oblastech činností s výrazným
multiplikačním efektem v cestovním ruchu (výrobky a služby rozšiřující nabídku v CR jako je výroba řemeslných
suvenýrů, regionálních produktů apod.).
Způsobilé výdaje (kód, název) jsou vypsány ve FICHI opatření, která je zveřejněna na webových stránkách
www.masmikulovsko.cz.
Definice příjemce dotace
- 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;
Tabulka: Hodnoty průměrné nezaměstnanosti v obcích za posledních 12 měsíců před vyhlášením výzvy pro
hodnocení preferenčního kritéria č.9: Míra nezaměstnanosti v místě/obci realizace projektu
průměrná nezaměstnanost ‐ období
Fiche 3: Body za preferenční
OBEC
V.2010 ‐ IV.2011
kritérium č.9
Bavory
Brod nad Dyjí
Březí
Dobré Pole
Dolní Dunajovice
Dolní Věstonice
Drnholec
Horní Věstonice
Jevišovka
Klentnice
Mikulov
Milovice
Novosedly
Nový Přerov
Pavlov
Perná
Sedlec
Pasohlávky
Region MAS celkem

10,40%
13,23%
11,73%
18,10%
12,82%
11,75%
14,08%
13,77%
19,75%
6,84%
12,79%
9,80%
10,47%
23,57%
13,14%
12,91%
16,14%
12,13%
12,95%

2
2
2
6
2
2
2
2
6
2
2
2
2
10
2
2
6
2
‐
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Fiche č. 4 ‐ Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko
Hlavní opatření ‐ III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Cíle opatření
Náplní podporovaných opatření fiche jsou především investice obcí, organizací, občanských sdružení, iniciativ a
církví do zkvalitňování veřejné technické infrastruktury v obcích, která byla po dlouhá léta zanedbávána s
důrazem na zkvalitnění životního prostředí obyvatel venkovských obcí.
V rámci podopatření III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic ‐ budou potporovány především investice obcí do úprav
veřejných prostranství, budování či rekonstrukcí místních komunikací III. a IV. tříd v obcích a budování či
rekonstrukce účelových komunikací a chodníků. Sadovnické úpravy veřejných prostorů, výsadby dřevin, terénní
úpravy. Tato opatření vychází jak z potřeb obyvatel obcí, tak ze společné ekonomické rozvojové priority
Strategického plánu LEADER MAS MIkulovsko 2007‐2013, kde je cestovní ruch a jeho rozvoj identifikován jako
průřezovým problémovým okruhem pro celý region MAS.
V rámci podopatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby ‐ bude podpora určena na opatření rozvíjející hlavní
opatření fiche. Jedná se především o podporu investic doplňkové infrastruktury veřejných prostranství, kam
patří výstavba sportovišť a dětských hřišť, jež není možné realizovat v rámci kódu "959 Výdaje na parkové
úpravy veřejných prostranství obce" hlavního opatření.
Způsobilé výdaje (kód, název) jsou vypsány ve FICHI opatření, která je zveřejněna na webových stránkách
www.masmikulovsko.cz.
Definice příjemce dotace
- 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).
- 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.
- 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
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Fiche č. 5 ‐ Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko
Hlavní opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Cíle opatření
Podpora v rámci fiche číslo 5 ‐ Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS
Mikulovsko je určena především na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím
kulturního dědictví, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic
a venkovské krajiny, včetně historických parků, historických zahrad a alejí.
Další oblastí je vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (kulturních památek, památkových
rezervací, památkových zón, kulturních prvků vesnic a krajiny, památek místního významu, historických parků,
zahrad, alejí a skupin stromů), dále na zpracování či aktualizace programů regenerace památkově chráněných
území a plánů péče o krajinné památkové zóny ‐ konkrétně komponovaná krajina Mikulovska, v souvislosti z
investicemi do obnovy a uchování kulturního dědictví v regionu MAS Mikulovsko.
Dále bude podporováno vybudování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii,
zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. Podporovány budou projekty vedoucí k
obnově a využití národních kulturních památek nebo kulturních památek pro účely služeb cestovního ruchu ‐
venkovská muzea.
Způsobilé výdaje (kód, název) jsou vypsány ve FICHI opatření, která je zveřejněna na webových stránkách
www.masmikulovsko.cz.
Definice příjemce dotace
- 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).
- 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.
- 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
- Fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

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

Fiche č. 7 ‐ Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko
Hlavní opatření: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Cíle opatření
Fiche má za cíl podpořit zajištění chybějícího občanského vybavení a služeb, kam patří školská, zdravotnická a
sociální zařízení, včetně včetně zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti, zařízení a plochy pro volnočasové
aktivity a pečovatelské služby o seniory. Podporovány budou investice do obnovy či novou výstavbu objektů a
ploch pro sportovní a kulturní aktivity, doprovodných stravovacích zařízení, objektů pro spolkovou činnost a
dalšího zázemí nutného pro realizaci volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých. Podpora bude poskytnuta
také na zřizování integrovaných informačních a školících center s využíváním ICT, využití ICT iniciativ pro lepší
dostupnost služeb a práce. Preferovanými cílovými skupinami projektů jsou mladí lidé a ženy.
Způsobilé výdaje (kód, název) jsou vypsány ve FICHI opatření, která je zveřejněna na webových stránkách
www.masmikulovsko.cz.
Definice příjemce dotace
- 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).
- 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.
- 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

Předpokládaná alokovaná částka
Na projekty podané v rámci této výzvy (13.kola příjmů žádostí) bude alokována částka 2.848.901 Kč

Územní vymezení
Místo realizace projektu se musí nacházet v katastrálním území obcí územní působnosti MAS Mikulovsko.
Obce v území v působnosti MAS Mikulovsko, o.p.s.:
Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice,
Jevišovka, Klentnice, Mikulov, Milovice, Nový Přerov, Novosedly, Perná, Pasohlávky, Pavlov, Sedlec.

Doba realizace projektu
Způsobilé výdaje, pokud není v Pravidlech nebo Metodice pro tvorbu fichí uvedeno jinak, jsou realizovány z
hlediska času následovně:
1) od 1. 1. 2007 do data předložení Žádosti o proplacení – výdaje nutné k přípravě projektu (podnikatelský
záměr, marketingová studie apod.), není‐li ve FICHI a Pravidlech programu rozvoje venkova uvedeno jinak
2) od data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF Brno do data předložení Žádosti o proplacení – ostatní
výdaje. Způsobilé výdaje je možné realizovat maximálně po dobu 24ti měsíců od data podpisu Dohody na RO
SZIF, není‐li ve FICHI a Pravidlech programu rozvoje venkova uvedeno jinak.
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Nejzazší termín pro předložení žádosti o proplacení ke kontrole na MAS je dvacet pracovních dnů před
sjednaným termínem podání žádosti o proplacení na RO SZIF.
Nejzazší termín pro předložení žádosti o proplacení na RO SZIF je do 24ti měsíců od podpisu Dohody na RO
SZIF.

Další informace
Podrobnosti týkající se jednotlivých FICHÍ, formulář Žádosti o dotaci, Pravidla Programu rozvoje venkova ČR
opatření IV.1.1. a IV.1.2. a harmonogram administrace žádostí naleznete v elektronické podobě na
internetových stránkách www.masmikulovsko.cz nebo v tištěné podobě na kontaktní adrese MAS Mikulovsko.
Pravidla v elektronické podobě jsou ke stažení na www.szif.cz.
Veškeré další informace včetně předepsaných povinných příloh naleznete na internetových stránkách
www.masmikulovsko.cz

Další podmínky
Žadatel musí splňovat podmínky uvedené ve Fichích a zároveň Pravidlech Programu rozvoje venkova ČR,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace opatření IV.1.2 a IV.1.1. vč. příloh těchto pravidel.
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.

Kritéria přijatelnosti
1) Projekt je realizován na území působnosti MAS (s výjimkou exkurzí a propagačních akcí)
2) Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a musí být v souladu s Pravidly IV.1.2.
3) Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi ke dni podání Žádosti o dotaci na
MAS a po celou dobu vázanosti projektu na účel (není‐li u konkrétních opatření/podopatření stanoveno jinak).
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) Další kritéria stanovená v příslušné Fichi pro Hlavní příp. Vedlejší opatření a kritéria stanovená MAS.

Povinné přílohy k žádosti o dotaci
Povinné přílohy k žádostem se pro jednotlivá opatření liší a jejich seznam je vždy součástí FICHE opatření, dle
které je žádost o finanční podporu připravována.

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

Přílohy výzvy
Formulář žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova opatření IV.1.2. LEADER
Instruktážní list pro vyplňování "Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova" pro žadatele v rámci opatření
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie (SPL)
Harmonogram administrace žádosti
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2. a IV.1.1.
(včetně Metodiky pro tvorbu Fichí)
FICHE opatření číslo 3, 4, 5 a 7

Kontakt na MAS Mikulovsko, o.p.s.:
MAS Mikulovsko o.p.s., kancelář Náměstí 20, 69201 Mikulov
Ing. Michal Solařík, ředitel MAS Mikulovsko, o.p.s.
Tel: 775 905 908
E‐mail: solarik@masmikulovsko.cz
Ing. Libor Ilčík, manažer projektů
Tel: 775 905 909
E‐mail: ilcik@masmikulovsko.cz

www.masmikulovsko.cz

