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 1/2010
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 – 9. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci
Žadatelé mohou žádosti předkládat od 4. ledna 2010 do 15. ledna 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).
V pondělí, středu a čtvrtek je možné konzultovat projektové záměry a přípravu projektů. 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 se závaznou osnovou projektu (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 (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: 14. prosince 2009
Počátek příjmu žádostí o podporu: 4. ledna 2010
Ukončení příjmu žádostí: 15. ledna 2010 do 15.00 hod
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Okruhy podporovaných opatření v rámci výzvy č. 1/2010 (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. 2 - Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost
Hlavní opatření - Další odborné vzdělávání a informační činnost
Cíle opatření
Cílem realizace okruhu opatření v rámci fiche číslo 2 je zpřístupnit zemědělským podnikatelům
informace o současných trendech v rámci zemědělskopotravinářského odvětví (především
integrovaná produkce a pěstování a výroba zemědělských produktů v kvalitě BIO). Vzdělávání v
oblasti kvality výroby, zvyšování produktivity práce a výkonnosti zpracovatelských podniků.
Oblasti podpory (typy podporovaných aktivit)
Školení a vzdělávací programy zaměřené na problematiku osy I Programu rozvoje venkova 20072013, především v oblastech: přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským výrobkům, zvyšování
výkonnosti zpracovatelských podniků, integrovaná produkce a výroba v kvalitě BIO. Školení a
vzdělávací programy zaměřené na možnosti financování problematiku osy I. Školení, semináře nebo
konference v rámci definované problematiky - hospodaření na územích ochrany přírody (CHKO),
integrovaná produkce a výroba v kvalitě BIO.
Způsobilé výdaje (kód, název) jsou vypsány ve FICHI opatření, která je zveřejněna na webových
stránkách www.masmikulovsko.cz.
Definice příjemce dotace
Fyzická nebo právnická osoba, která má vzdělávání v předmětu činnosti.
Vzhledem k celkové alokaci finančních prostředků doporučujeme předkládat projekty s rozpočtovými
náklady způsobilých výdajů na projekt v rozmezí od 50.000 Kč do 200.000 Kč.

Fiche č. 5 - Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS
Mikulovsko
Hlavní opatření - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Cíle opatření
Rozvoj investic zajišťujících vyšší atraktivitu venkovských oblastí a zlepšení kvality života ve
venkovských oblastech. Ochrana přírodního, historického a kulturního dědictví regionu a diverzifikace
ekonomických aktivit.
Oblasti podpory (typy podporovaných aktivit)
Zpracování studií obnovy a využití památek, programů regenerace památkově významných území,
soupisů a map památek na venkově, plánů péče a geodetických prací. Stavební obnova
(rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) památkových budov a ploch. Revitalizace
historických parků, historických zahrad a alejí. Investice na realizaci výstavních expozic, muzeí s
vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu a to včetně
nákupu zařízení, vybavení, hardware a software. Podporovány budou projekty vedoucí k obnově a
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.
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využití kulturních památek pro účely služeb cestovního ruchu - ubytování, kongresové využití či
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.
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.
Vzhledem k celkové alokaci finančních prostředků doporučujeme předkládat projekty s rozpočtovými
náklady způsobilých výdajů na projekt v rozmezí od 200.000 Kč do 1.000.000 Kč.

Fiche č. 6 - Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost v
oblasti diverzifikace činností a CR
Hlavní opatření - Vzdělávání a informace
Cíle opatření
Cílem realizace okruhu opatření v rámci fiche je zpřístupnit zemědělským podnikatelům a ostatním
podnikatelům a obyvatelům venkova informace v oblasti diverzifikace a rozvoje nezemědělského
podnikání jako například v rámci produkce a využití obnovitelných zdrojů energie, cestovního ruchu
anebo oblasti obnovy a rozvoje vesnic včetně obnovy kulturních památek a uchovávání tradic.
Oblasti podpory (typy podporovaných aktivit)
Budou podporovány vzdělávací programy zaměřené na možnosti diverzifikace činností nezemědělské
povahy a na vzdělávání vedoucí k dosažení cílů charakterizovaných ve strategickém plánu LEADER
MAS Mikulovsko navazujících na osu III Programu obnovy venkova 2007-2013. Podporovanými
aktivitami budou: Školení a vzdělávací programy zaměřené na problematiku osy III, především v
oblasti možností diverzifikace podnikání na venkově. Školení, semináře nebo konference v rámci
problematiky výroby a využití energie z biomasy - naplňování myšlenky energeticky soběstačných
regionů. Školení a vzdělávací programy zaměřené na možnosti rozvoje cestovního ruchu v regionu venkovské, agro a vinařské turistiky. Školení a vzdělávací programy zaměřené na možnosti
financování problematiky osy III
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.
Neziskové organizace s právní subjektivitou
Vzhledem k celkové alokaci finančních prostředků doporučujeme předkládat projekty s rozpočtovými
náklady způsobilých výdajů na projekt v rozmezí od 50.000 Kč do 200.000 Kč.
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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 ve specifické části 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.),
2) od 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.
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
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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
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
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2.
Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (obecné i specifické podmínky)
FICHE opatření číslo 2, 5, 6

Kontakt na MAS Mikulovsko, o.p.s.:
Ing. Michal Solařík, ředitel MAS Mikulovsko, o.p.s.
Tel: 775 905 908
E-mai: solarik@masmikulovsko.cz
Ing. Libor Ilčík, manažer projektů
Tel: 775 905 909
E-mai: ilcik@masmikulovsko.cz

