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 3/2010
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.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ POMOC V RÁMCI
OPATŘENÍ IV.1.2. REALIZACE MÍSTNÍ ROZVOJOVÉ STRATEGIE
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR – 11. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci
Žadatelé mohou žádosti předkládat od 13. září 2010 do 24. září 2010 v sídle MAS Mikulovsko na
adrese: MAS Mikulovsko, K Vápence 69, 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, 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).
Žadatelé předkládají Žádost na formuláři spolu s projektem dle závazné osnovy pro dané hlavní a
vedlejší opatření (viz Samostatná příloha č. 9 Pravidel IV.1.1.) a dalšími povinnými přílohami ve dvou
tištěných vyhotoveních, 1 originál + 1 prostá kopie (včetně příloh) a jednou v elektronické podobě na
datovém nosiči CD/DVD (bez příloh).
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: 27. srpna 2010
Počátek příjmu žádostí o podporu: 13. září 2010
Ukončení příjmu žádostí: 24. září 2010 v 15.00 hod
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Okruhy podporovaných opatření v rámci výzvy č. 3/2010 (FICHE1)
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. 1 - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků
Hlavní opatření – I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Cíle fiche - opatření
Cílem realizace opatření v rámci fiche je podpora zpracování místní zemědělské prvovýroby v souladu
s právními a kvalitativními normami Evropské unie a s důrazem na konkurenceschopnost regionálních
zpracovatelských podniků a jejich produktů na trhu s důrazem na inovativnost, zvyšování kvality
výrobků a podporu vývoje nových produktů, zpracovatelských postupů a technologií. Cílem je posílení
místního zpracovatelského průmyslu především v oblasti krajových specifik a zajištění tak odbytu
místní zemědělské prvovýroby a tvorby pracovních příležitostí ve zpracovatelském průmyslu. Zvýšení
konkurenceschopnosti. Využívání tržních příležitostí díky inovacím včetně marketingových.
Oblasti podpory (typy podporovaných aktivit)
Projekty zaměřené na přidávání hodnoty zemědělským produktům a jejich finalizaci a uplatnění na
trhu. Projekty orientované na změny v hospodaření směrem k integrované produkci nebo produkci v
kvalitě BIO. Projekty zvyšující produktivitu práce výkonnost podniků a jejich konkurenceschopnost v
rámci zemědělskopotravinářského odvětví. Marketingové aktivity - vypracování marketingových
průzkumů, marketingové strategie a plány. Příprava technické a projektové dokumentace u projektů,
které povedou k naplňování cílů stanovených touto fichí (projekty na zvyšování kvality, produktivity
práce, výkonnosti podniku, inovacím a uplatněním na trhu /zkvalitňování marketingu/, změny způsobů
hospodaření k integrované produkci a kvalitě BIO)
Způsobilé výdaje (kód, název) jsou vypsány ve FICHI opatření, která je zveřejněna na webových
stránkách www.masmikulovsko.cz.
Definice příjemce dotace
Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici mikro, malého a
středního podniku, Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které
definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů nebo Nařízení Rady
č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu o společné organizaci trhu s chmelem a o zrušení nařízení (EHS) č.
1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č.1981/82.
Výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku. Podpořit lze výrobce krmiv,
které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace může
být i zemědělský podnikatel, který má zároveň v předmětu činnosti výrobu krmiv.
Vzhledem k celkové alokaci finančních prostředků doporučujeme předkládat projekty s rozpočtovými
náklady způsobilých výdajů na projekt v rozmezí od 100.000 Kč do 300.000 Kč.

1

FICHE jsou programové dokumenty definující okruhy opatření, která budou programem podporována. Obsahují popis opatření
a definice vhodných příjemců podpory, kritéria přijatelnosti záměru, výši možné dotace, kódy a specifikaci všech způsobilých
výdajů, preferenční kritéria pro bodové hodnocení projektů a seznam povinných příloh žádostí.
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Fiche č. 3 - Podpora podniků a diverzifikace hospodářských činností na venkově
Hlavní opatření – III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Cíle fiche - opatření
Udržení a vytvoření nových pracovních míst v regionu MAS Mikulovsko - zvýšení příjmů hospodářství
a stabilizace obyvatelstva ve venkovských obcích regionu MAS.
Rozvoj nezědělského podnikání na venkově - podpora vytváření pracovních míst mimo zemědělskou
prvovýrobu. Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce.
Využívání OZE - venkov jako energetická základna, energeticky samostatné regiony.
Oblasti podpory (typy podporovaných aktivit)
Zakládání a rozvoj mikropodniku
Podporovanými oblastmi podpory v rámci Fiche je rozvoj řemesel a služeb a podpora využívání
obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu regionu s cílem využití lokálních energetických
zdrojů, především biomasy a to jak primárně pěstované, tak odpadní) a její regionální spotřeby v rámci
nově budovaných či modernizovaných výtopen na biomasu a to jak lokálních, tak centrálních.
Podporovanými aktivitami v rámci jednotlivých záměrů budou zejména:
Záměr a) zakládání a rozvoj mikropodniků – veškeré aktivity směřující k rozvoji stávajícího
mikropodniku (viz definici mikropodniku) a aktivity vedoucí k založení mikropodniku. Jedná se zejména
o rekonstrukce objektů výrobních kapacit a modernizace provozoven a objektů služeb včetně jejich
zázemí. Podporovány budou jak řemeslná výroba, tak služby vyjma služeb cestovního ruchu.
Záměr c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a
elektřiny – investice do modernizace či nové výstavby výtopen na biomasu včetně zázemí rozvodů
tepla.
Záměr d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv – investice do modernizace
či nové výstavby zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv včetně zázemí pro dezintegraci, sušení,
úpravu biomasy a expedice produktu.
Způsobilé výdaje (kód, název) jsou vypsány ve FICHI opatření, která je zveřejněna na webových
stránkách www.masmikulovsko.cz.
Definice příjemce dotace
V rámci III. 1.2 záměr a) - fyzické i 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.
V rámci III. 1.2. záměry c), d) - fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v
souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, které splňují
podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků.
Vzhledem k celkové alokaci finančních prostředků doporučujeme předkládat projekty s rozpočtovými
náklady způsobilých výdajů na projekt v rozmezí od 100.000 Kč do 1.000.000 Kč.
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Fiche č. 7 - Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko
Hlavní opatření – III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Cíle opatření - fiche
Zkvalitnění základních socioekonomických služeb, zlepšení občanské vybavenosti obcí regionu a
zkvalitnění zázemí pro společenské, kulturní, spolkové a církevní aktivity.
Oblasti podpory (typy podporovaných aktivit)
Rozvoj občanského vybavení a služeb
Podporovány budou investice do obnovy či novou výstavbu objektů a ploch pro sportovní a kulturní
aktivity včetně sociálního zázemí a doprovodných stravovacích zařízení. Dále budou podporovány
investice do výstavby či obnovy objektů pro spolkovou činnost a rozvoje 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
Vzhledem k celkové alokaci finančních prostředků doporučujeme předkládat projekty s rozpočtovými
náklady způsobilých výdajů na projekt v rozmezí od 50.000 Kč do 500.000 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 Samostatné příloze 9 uvedeno jinak, jsou realizovány z hlediska času
následovně:
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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.
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, osnovu projektu, 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 a formulář žádosti o dotaci v elektronické podobě jsou ke stažení na www.szif.cz.
Veškeré další informace včetně předepsaných povinných příloh naleznete na internetových stránkách
www.masmikulovsko.cz a www.szif.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.
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
2) Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a být v souladu s Pravidly IV.1.2.
3) Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi.
4) Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou
5) Další kritéria stanovená v příslušné Fichi

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.

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
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Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2. a
IV.1.1. (včetně Samostatné přílohy č.9 k těmto pravidlům) Programu rozvoje venkova ČR na období
2007-2013 (obecné i specifické podmínky)
FICHE opatření číslo 1,3 a 7

Kontakt na MAS Mikulovsko, o.p.s.:
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

