Podchlumí o.s., místní akční skupina
Holovousy 39, 508 01 Hořice
www.maspodchlumi.cz
IČ: 270 15 947
Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu
rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader „Na společné cestě krajinou ovoce a pískovce“ schváleným
Státním zemědělským a intervenčním fondem v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013, opatření
IV.1.1. Místní akční skupina a IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 4. výzvu pro žadatele k předkládání projektů.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.
Oblast podpory v rámci 4. výzvy
Žadatelé mohou předkládat v 4. výzvě své projekty v rámci Fiche 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10.
Fiche 1 Modernizace zemědělství
Název hlavního opatření PRV: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Míra podpory:
max. 60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech,
max. 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech,
max. 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na investice pořízené mladými zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných
oblastech,
max. 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na investice pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných
oblastech.

Definice příjemce dotace:

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.

Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je
poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky
nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.
Maximální způsobilý výdaj na projekt: 1 000 000 Kč
Minimální způsobilý výdaj na projekt: 50 000 Kč
Předpokládaná alokace na tuto Fichi: 650 000 Kč
Fiche 4 Rozvoj cestovního ruchu – pěší trasy, hippostezky
Název hlavního opatření PRV: III.1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky
Režimy podpory: nezakládající veřejnou podporu nebo režim de minimis
Míra podpory: max. 90%
Definice příjemce dotace:

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.

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).

Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu.

Příspěvkové organizace zřízené obcí.
Maximální způsobilý výdaj na projekt: 500 000 Kč
Minimální způsobilý výdaj na projekt: 50 000 Kč
Předpokládaná alokace na tuto Fichi: 500 000 Kč
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Fiche 5 Rozvoj cestovního ruchu – ubytování a sport
Název hlavního opatření PRV: III.1.3.2. Ubytování, sport
Režimy podpory: režim de minimis nebo bloková vyjímka
Míra podpory: max. 40%, 50% nebo 60%
Definice příjemce dotace:

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.

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).

Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu.

Příspěvkové organizace zřízené obcí.
Maximální způsobilý výdaj na projekt: 700 000 Kč
Minimální způsobilý výdaj na projekt: 50 000 Kč
Předpokládaná alokace na tuto Fichi: 300 000 Kč
Fiche 6 Zlepšení vzhledu obcí a infrastruktury
Název hlavního opatření PRV: III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Režimy podpory: nezakládající veřejnou podporu nebo režim de minimis
Míra podpory: max. 90%
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.

Příspěvkové organizace zřízené obcí.
Maximální způsobilý výdaj na projekt: 500 000 Kč
Minimální způsobilý výdaj na projekt: 50 000 Kč
Předpokládaná alokace na tuto Fichi: 400 000 Kč
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Fiche 7 Rozvoj občanského vybavení a služeb
Název hlavního opatření PRV: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Režimy podpory hlavního opatření: nezakládající veřejnou podporu nebo režim de minimis
Vedlejší opatření PRV: III.3.1. Vzdělávání a informace
Režim podpory vedlejšího opatření: de minimis
Míra podpory pro hlavní i vedlejší opatření: max. 90%
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.

Příspěvkové organizace zřízené obcí.
Maximální způsobilý výdaj na projekt: 500 000 Kč
Minimální způsobilý výdaj na projekt: 50 000 Kč
Předpokládaná alokace na tuto Fichi: 1 150 000 Kč
Fiche 8 Rozvoj a ochrana kulturního dědictví
Název hlavního opatření PRV: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Režimy podpory: nezakládající veřejnou podporu nebo režim de minimis
Míra podpory: max. 90%
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.

Příspěvkové organizace zřízené obcí.
Maximální způsobilý výdaj na projekt: 500 000 Kč
Minimální způsobilý výdaj na projekt: 50 000 Kč
Předpokládaná alokace na tuto Fichi: 350 000 Kč
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Fiche 9 Zpracování zemědělských a potravinářských produktů
Název hlavního opatření PRV: I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Míra podpory: max. 50%
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.

Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku a jehož předmět činnosti je v souladu s § 2 e,
odst. 3, písm. e, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, tzn. v předmětu činnosti musí mít
uvedeno: "úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby" nebo "zemědělská výroba".
Maximální způsobilý výdaj na projekt: 900 000 Kč
Minimální způsobilý výdaj na projekt: 50 000 Kč
Předpokládaná alokace na tuto Fichi: 300 000 Kč
Fiche 10 Našim podnikatelům
Název hlavního opatření PRV: III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Režimy podpory: režim de minimis nebo bloková vyjímka
Míra podpory: max. 60%
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.
Maximální způsobilý výdaj na projekt: 700 000 Kč
Minimální způsobilý výdaj na projekt: 50 000 Kč
Předpokládaná alokace na tuto Fichi: 650 000 Kč

Místní akční skupina si vyhrazuje právo nedoporučit přidělení všech dostupných finančních prostředků, a to v případě,
že neobdrží dostatečný počet kvalitních projektových záměrů, případně rozhodnout o přesunutí finančních prostředků
z jedné Fiche do jiných.
Celková alokace prostředků místní akční skupiny Podchlumí o.s. na 4. výzvu pro opatření IV.1.2. činí 4.308.046 Kč.
Realizace způsobilých výdajů z časového hlediska
V případě, že projekt nezakládá veřejnou podporu nebo je podpora poskytována v režimu „de minimis“ jsou výdaje
uskutečněné v rámci projektu způsobilé od 1.1.2007 v případě projektové a technické dokumentace a nákupu
nemovitostí; ostatní výdaje jsou způsobilé, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve v den shodný s datem
registrace Žádosti o dotaci z PRV na RO SZIF (cca konec června 2012).
V případě, že je podpora poskytována dle Nařízení komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88
Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových
výjimkách), může být poskytnuta dotace pouze na investiční výdaje, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve
ke dni registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF (cca konec června 2012).
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Žádosti o dotaci, termín příjmu žádostí, místo podání, způsob podání:
Žadatel podává na MAS elektronickou verzi Žádosti o dotaci (na CD či jiném datovém nosiči), písemná podoba žádosti
bude žadateli vytištěna pracovníkem MAS. Povinné, (popř.) nepovinné přílohy předkládá žadatel spolu s Žádostí o
dotaci v papírové podobě (2 vyhotovení). Neúplné Žádosti o dotaci (neobsahující všechny povinné přílohy) nebudou
MAS přijaty. Předložení žádosti musí učinit žadatel osobně (v případě právnických osob pak prostřednictvím jejich
statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou
právnickou osobu) nebo prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců na základě plné moci s vymezením obsahu a
platnosti a s podpisem žadatele/statutárního orgánu. Pokud žadatel předkládá Žádost prostřednictvím zmocněného
zástupce, musí zmocněný zástupce k registraci Žádosti předložit zvlášť vytištěná čestná prohlášení s 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).
Žádosti budou přijímány v sídle MAS Podchlumí o.s. na adrese Holovousy 39, 508 01 Hořice.
Pracovní dny v termínu od 21. 5. 2012 do 28. 5. 2012
Po, St, Pá
(21. 5.; 23. 5.; 25. 5.; 28. 5.)

7:30 – 11:30

12:30 – 15:00

Út, Čt
(22. 5.; 24. 5.)

7:30 – 11:30

12:30 – 17:00

Příjem žádostí končí dne 28. 5. 2012 v 15 hodin. Po tomto termínu nebudou žádosti přijímány.
V této výzvě může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou žádost o dotaci.
Další informace:
Projekty musí být realizovány na území MAS Podchlumí o.s. a vždy do 24. měsíců (v případě leasingu 36) od podpisu
Dohody se SZIF. V případě, že žadatel získá body za zkrácenou dobu realizace projektu, musí být projekt zrealizován do
12 měsíců od podpisu Dohody se SZIF.
Vymezení území, formulář žádosti o dotaci, celé znění Fichí, Pravidla PRV IV.1.1. a IV.1.2. a další informace získáte na
http://www.maspodchlumi.cz a u manažera sdružení Ing. Terezy Peterové na tel. čísle 777 854 526 nebo na
mas@podchlumi.cz.
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