Výzva k předkládání projektů
1. Číslo výzvy

7. výzva (19. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova)

Program:
Osa:
Opatření:

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 / Evropský zemědělský fond
pro rozvoj venkova (EAFRD)
IV. Leader
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

2. Identifikace MAS:
Strategický plán Leader:
Registrační číslo:
Kontaktní údaje:
Sídlo MAS:
Kancelář MAS:
Kompletní znění výzvy:
Celková výše dotace:

Místní akční skupina Krkonoše, o.s.
Rozkvět Krakonošovy zahrady
08/005/41100/452/000191
Místní akční skupina Krkonoše, o.s.
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
Prostřední Lánov 39, 543 41 Lánov (budova IC Lánov – 1. patro)
www.mas-krkonose.cz, v sekci „Ke stažení“
cca 2.493.389 Kč

3. Termíny, příjem žádostí, způsob podání
Vyhlášení výzvy:
3. dubna 2013
Příjem žádostí:
3. května 2013
pátek
7. května 2013
úterý

Způsob podání:

Konzultace:

9 – 12
hodin

12:30 – 14
hodin

8 – 12
hodin

12:30 – 16
hodin

Příjem Žádostí probíhá v kanceláři MAS v Prostředním Lánově, č.p. 39
(budova IC Lánov – 1. patro) - doporučujeme předchozí domluvu na telefonním
čísle 608 520 063.
Žadatel předá Žádost osobně (prostřednictvím statutárního zástupce nebo
osoby pověřené úředně ověřenou plnou mocí k podání Žádosti). Všechny
Žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny. Při hodnocení
projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje také datum a čas podání Žádosti.
Konkrétní dotazy či problémy spojené s předkládáním Žádosti budou
individuálně řešeny s žadateli v kanceláři MAS v Prostředním Lánově. Nutná
předchozí telefonická domluva na telefonním čísle 608 520 063.

4. Náležitosti Žádosti o dotaci
 Žádost o dotaci se předkládá na formuláři vydaném Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF)
pro danou výzvu k předkládání projektů – k dispozici na webu MAS v sekci „ke stažení“ – 2x na CD
(formulář bude vytištěn v kanceláři MAS a podepisuje se až na místě před pověřeným zástupcem),
povinné a nepovinné přílohy – 2x vytištěné (jeden originál a jedna kopie), vše také v elektronické
podobě na CD (ve formátu *.doc, nebo *.pdf). Jedno paré bude po hodnocení a výběru projektů
odevzdáno na SZIF, jedno paré zůstane v kanceláři MAS.
 Veškeré požadované povinné a nepovinné přílohy musí být originálem nebo úředně ověřenou kopií
(není – li u konkrétní přílohy uvedeno jinak). Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro

zaregistrování Žádosti. Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem Žádosti – má vliv pouze na
výši bodového ohodnocení projektu.
 Veškeré formuláře ke zpracování Žádosti najdete na internetových stránkách www.mas-krkonose.cz
v sekci „Ke stažení“.
5. Fiche - v rámci 7. Výzvy budou přijímány projekty pro následující Fiche:
Fiche 2 – Vzhled obcí
Podopatření: III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Fiche 4 – Vybavení obcí

Podopatření: III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

 Žádost o dotaci se podává samostatně v rámci jedné Fiche (není možné na základě více Fichí
podat jeden projekt).
 V daném kole příjmu Žádostí může žadatel podat na MAS v rámci jedné Fiche pouze jedinou
Žádost o dotaci.
 Kompletní znění Fichí, Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v
rámci opatření IV.1.2., Metodiku pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. a Žádost o
dotaci v aktuálním znění pro 7. Výzvu (19.kolo příjmu žádostí) najdete na internetových stránkách
www.mas-krkonose.cz v sekci „Ke stažení“.

Aktivity podporované v rámci jednotlivých Fichí:
Fiche 2 – Vzhled obcí
Typy žadatelů: obce; svazky obcí; příspěvkové organizace zřízené obcí; nestátní neziskové organizace
(občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace); zájmová sdružení právnických osob; církve a
jejich organizace
Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování:
Záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
 Výdaje na novou výstavbu/obnovu místních komunikací III. a IV. třídy, veřejně přístupných
účelových komunikací a veřejných prostranství obce včetně obnovy/výstavby čekáren na
zastávkách hromadné dopravy
 Výdaje na novou výstavbu/obnovu sítí technické infrastruktury
 Výdaje na parkové úpravy veřejných prostranství obce
 Výdaje na nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství obce
 Nákup pozemků souvisejících s projektem
 Technická dokumentace
Záměr b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu
 Výdaje na novou výstavbu/obnovu vodovodů, kanalizací s ČOV pro veřejnou potřebu
 Nákup staveb a pozemků souvisejících s projektem
 Technická dokumentace
Záměr c) územní plán
 Výdaje na vypracování územního plánu
Další informace:
 Výše dotace: max. 90%
 Maximální/minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace: max. 2.000.000/min.
50.000 Kč
 Podrobněji viz. Fiche, Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.

Fiche 4 – Vybavení obcí
Typy žadatelů: obce; svazky obcí; příspěvkové organizace zřízené obcí; nestátní neziskové organizace
(občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace); zájmová sdružení právnických osob; církve a
jejich organizace
Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování:
 Občanské vybavení v oblasti sociální infrastruktury
 Občanské vybavení v oblasti kulturní infrastruktury
 Občanské vybavení v oblasti péče o děti
 Občanské vybavení v oblasti vzdělání
 Občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit
 Občanské vybavení v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, informačních a školících center s
využíváním ICT, budov hasičských zbrojnic a zvířecích útulků
 Občanské vybavení v souvislosti s církevními aktivitami
 Prodejna smíšeného zboží, stabilní stánky, pošta (pouze v režimu „de minimis“)
 Nákup mikrobusu/minibusu (pouze v režimu „de minimis“)
 Nákup staveb a pozemků souvisejících s projektem
 Technická dokumentace
Další informace:
 Výše dotace: max. 90%
 Maximální/minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace: max. 2.000.000/min.
50.000 Kč
 Podrobněji viz. Fiche, Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.
6. Alokace na jednotlivé Fiche
Fiche 2 – Vzhled obcí

Alokace:

cca 850.000

34 %

Fiche 4 – Vybavení obcí

Alokace:

cca 1.643.389

66 %

Celkem

Alokace:

cca 2.493.389

100%

7. Doba a místo realizace projektů
 Projekty musí být realizovány do 24 měsíců od podpisu Dohody se SZIF.
 Způsobilé výdaje mohou být realizovány od registrace projektu na RO SZIF – předpokládaný termín
registrace je do konce června 2013. Výdaje uskutečněné v rámci projektu (projektová a technická
dokumentace a nákup nemovitostí) jsou způsobilé od 1.1.2007 (pouze v režimu nezakládajícím
veřejnou podporu nebo v „de minimis“).
 Nejzazším termínem pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na SZIF je termín stanovený v Dohodě
o poskytnutí dotace. Žadatel předloží Žádost o proplacení výdajů ke kontrole na MAS 21 dní před
termínem odevzdání Žádosti na SZIF.
 Projekty musí být realizovány na katastrálním území obcí: Bernartice, Černý Důl, Dolní Branná, Dolní
Dvůr, Dolní Kalná, Dolní Lánov, Horní Kalná, Horní Maršov, Hostinné, Janské Lázně, Klášterská Lhota,
Kunčice nad Labem, Lampertice, Lánov, Malá Úpa, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Prosečné, Rudník,
Strážné, Svoboda nad Úpou, Špindlerův Mlýn, Vrchlabí, Žacléř.
8. Podrobné pokyny pro žadatele

 Všechny důležité dokumenty vztahující se k podání Žádosti najdete na www.mas-krkonose.cz v sekci
„Ke stažení“
9. Výběr projektů
 Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými Žádostmi v dané Fichi. Na základě
alokace na jednotlivou Fichi budou postupně přiřazovány finanční prostředky projektům s nejvyšším
počtem bodů až do vyčerpání této částky. V případě, že částka alokovaná pro danou Fichi a dané kolo
přijmu žádostí nebude vyčerpána, Programový výbor MAS rozhodne:
a) o částečném podpoření následujícího projektu (pokud se snížením procenta dotace žadatel
souhlasí),
b) o převodu financí do jiné Fiche, nebo Fichí (a podpořit tak případně více projektů v max. možné
výši),
c) o převodu financí do následujícího kola příjmu žádostí.
Jednotlivé varianty lze kombinovat.
Transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů
Transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů jsou popsány v dokumentu Metodický
manuál pro hodnocení a výběr projektů. Dokument je k dispozici na www.mas-krkonose.cz v sekci „Ke
stažení“.
10.Kontakty na pracovníky sekretariátu MAS
 Manažer pro SPL: Eva Trýznová, tel.: 608 050 063, e-mail: tryznova@mas-krkonose.cz
 Projektový manažer: Bc. Erika Kováčiková, tel.: 608 520 063, e-mail: kovacikova@mas-krkonose.cz

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

