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

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA
VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER
REGIONU BYSTŘIČKA
A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA,
OSA IV. LEADER
IDENTIFIKACE MAS
Název MAS
IČ:
Název SPL
Číslo výzvy
Kolo příjmu PRV:
Webové stránky MAS
Sídlo MAS

BYSTŘIČKA, o.p.s.
26882035
Strategický plán LEADER
10. vyhlašovaná výzva je první výzvou v roce 2013
žádosti budou registrovány v 18.kole příjmu PRV
www.masbystricka.cz (zde lze nalézt kompletní znění výzvy)
Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice

STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE
Vyhlašované Fiche
Priority a cíle Strategického plánu LEADER Regionu Bystřička jsou prezentovány v rámci 7 Fichí, které
byly vypracovány na základě široké diskuse, s ohledem na analýzu území, SWOT analýzu a provedené
průzkumy mapující skutečné potřeby místních subjektů a připravované projekty. Prostřednictvím dotační
podpory projektů, realizovaných v souladu s jednotlivými Fichemi by mělo dojít k reálnému naplnění vizí
Regionu Bystřička. V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou
Žádost o dotaci.
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Do 10. výzvy jsou pro příjem projektových žádostí vybrány následující Fiche:


Fiche č. 1 – Rozvoj zemědělských podniků:
 předběžná finanční alokace cca 500.000 Kč
 hlavní uplatňované opatření z PRV:
I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků
 vedlejší opatření z PRV:
I.1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií
(resp. Inovací) v zemědělství



Fiche č. 3 – Podpora cestovního ruchu
 předběžná finanční alokace cca 500.000 Kč
 hlavní uplatňované opatření z PRV:
III.1.3.2 Ubytování, sport



Fiche č. 4 – Podpora podnikání v regionu
 předběžná finanční alokace cca 1.000.000 Kč
 hlavní uplatňované opatření z PRV:
III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Každý projekt realizovaný v rámci Fiche 1 musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů
z hlavního opatření/podopatření.
Uvedené alokace jsou pouze předběžné a konečné rozhodnutí o výši částek pro jednotlivé Fiche a o
celkové sumě pro danou Výzvu činí Výběrová komise MAS. Nevyčerpané finanční prostředky jsou
automaticky převáděny na další Výzvu.
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DEFINICE PŘÍJEMCE DOTACE
Fiche č. 1 - Rozvoj zemědělských podniků


Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě
v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Ţadatelem nemůţe být:
 sdružení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
 subjekt, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání (viz Zákon č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů),
 obec, svazek obcí, subjekt založený s účastí obcí,
 akciová společnost s listinnými akciemi na majitele a dále subjekt, jehož struktura je s akciovou
společností s listinnými akciemi na majitele jakkoliv spjata, a to i prostřednictvím více subjektů
Fiche č. 3 – Podpora cestovního ruchu








obec, svazek obcí
příspěvkové organizace zřízené obcí
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 č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou–li jejich členy obce, svazky obcí
fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem
č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu (podnikáním
v oblasti cestovního ruchu se pro tyto účely rozumí následující živnosti: hostinská činnost,
provozování cestovní agentury, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení
sloužících regeneraci a rekondici, provozování lyžařských vleků, provozování střelnicm
provozování cestovní kanceláře, ubytovací služby)
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Ţadatelem nemůţe být:
 akciová společnost s listinnými akciemi na majitele a dále subjekt, jehož struktura je s akciovou
společností s listinnými akciemi na majitele jakkoliv spjata, a to i prostřednictvím více subjektů

Fiche č.4 – Podpora podnikání v regionu


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, žadatel nesmí mít všechny živnosti
přerušené/zrušené

Ţadatelem nemůţe být:
 Obec, svazek obcí
 Nezisková organizace (tím se rozumí subjekt, který není založen za účelem podnikání dle
odstavce 3 a 8 § 18 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)
 akciová společnost s listinnými akciemi na majitele a dále subjekt, jehož struktura je s akciovou
společností s listinnými akciemi na majitele jakkoliv spjata, a to i prostřednictvím více subjektů

Podrobný popis financovaných
na www.masbystricka.cz.
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TERMÍN PŘÍJMU ŢÁDOSTÍ
Žadatel předá žádost na sekretariátu MAS Bystřička v termínu od 3.ledna do 21.ledna 2013. Žádosti
budou přijímány v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin, a to po předchozí telefonické domluvě.
Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny.

MÍSTO PODÁNÍ
Sekretariát MAS Bystřička, Zámecké náměstí 81, 783 53 Velká Bystřice.

ZPŮSOB PODÁNÍ
Žadatel předá žádost na sekretariátu MAS Bystřička osobně prostřednictvím svého statutárního orgánu,
v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou
osobu. Je možné i předložení žádosti prostřednictvím zmocněného zástupce / zástupců, a to
na základě ověřené plné moci (je třeba úředně ověřený podpis).

ŢÁDOST O DOTACI
Forma předloţení ţádosti o dotaci na MAS
Žádost bude vytištěna přímo v kanceláři MAS, a to z elektronické podoby dodané žadatelem, povinné i
nepovinné přílohy se předkládají ve 2 pare (ve 2 vyhotoveních). Jedno pare musí být originálem nebo
ověřenou kopií dokladu, druhé pare může být prostá (neověřená) kopie dokumentu. Výjimku tvoří
půdorys stavby či dispozice technologie a katastrální mapa, které nemusí být originálem nebo ověřenou
kopií, dostačující je pouze prostá kopie.
Žádost bude kromě tištěných vyhotovení předložena rovněž elektronicky na CD (1x).
Žádost, která nebude obsahovat všechny relevantní povinné přílohy, nebude přijata.
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DOBA A MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Termín pro zahájení realizace projektu
Způsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska času následovně (pokud není stanoveno jinak):
1) od 1.1. 2007 do data předložení Žádosti o proplacení – výdaje nutné k přípravě projektu
2) od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení – výdaje spojené s nákupem nemovitosti
3) od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF do data předložení Žádosti o proplacení –
ostatní výdaje
Nejzazší termín pro předloţení Ţádosti o proplacení výdajů na MAS a na RO SZIF
Žadatel je povinen zajistit realizaci projektu a úhradu způsobilých výdajů do 24 měsíců od podpisu
Dohody. Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení na příslušný RO SZIF v termínu stanoveném
Dohodou, nejpozději však do 24 měsíců od podpisu Dohody. Předtím však Žádost o proplacení
předkládá žadatel ke kontrole na MAS, a to nejméně 14 dní před termínem odevzdání na RO SZIF.
Území pro realizaci projektů
Obce Bukovany, Bystrovany, Daskabát, Doloplazy, Hlubočky, Mrsklesy, Přáslavice, Svésedlice, Tršice,
Velká Bystřice, Velký Újezd a VÚ Libavá.

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE
Kontakt na manaţera MAS (kontaktní osoba pro poskytování informací konečným žadatelům)
Petra Janišová
manažerka
724 588 832 janisova@masbystricka.cz
Další osoby spojené s realizací SPL
Ing. Jan Ulrich
ředitel společnosti
Ing. Antonín Plíska předseda správní rady společnosti
Marie Palacková
ekonomka společnosti

724 766 336 janulrich@tiscali.cz
724 804 690 pliska@hlubocky.cz
606 570 025 palackova@muvb.cz

PŘÍLOHY PRO ŢADATELE
Fiche č. 1 – Rozvpj zemědělských podniků
Fiche č. 3 – Podpora cestovního ruchu
Fiche č. 4 – Podpora podnikání v regionu
Formulář ţádosti o dotaci na www.masbystricka.cz
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Pravidla pro opatření IV.1.1.
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_s
tazeni%2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F11%2F1351151561464.pdf

Pravidla pro opatření IV.1.2.
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_s
tazeni%2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F12%2F1351150417497.pdf

Metodika pro tvorbu Fichí
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_s
tazeni%2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F12%2F1351150275654.pdf

