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

VYHLÁŠENÍ VÝZVY
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader
MAS Buchlov na období 2007-2013 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí v následujících
prioritách:
PRIORITA 3
Obnova a rozvoj
obcí

FICHE 5 Lidé a život na Buchlovsku
FICHE 6 Lidé a prostředí na Buchlovsku

Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých
výdajů z hlavního opatření/ podopatření. V daném kole příjmu žádostí může žadatel podat
v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci.
1. Název SPL:
Uchování a obnova přírodního a kulturního dědictví jako zdrojů rozvoje cestovního ruchu
2. Číslo výzvy:
MAS BUCHLOV - 2. VÝZVA
3. Identifikace MAS:
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov
Sídlo MAS: Náměstí Svobody 800, Buchlovice, 687 08
Statutární zástupce: Miroslav Kovářík, předseda
Právní forma MAS: Občanské sdružení
IČ: 26662698
Manažer: Ing. Martin König
tel.: 572595120, 603251539, 724350521
mail: mestys@buchlovice.cz; modra@uh.cz
web: www.buchlov.cz
Seznam obcí v území:
Boršice, Břestek, Buchlovice, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany, Salaš, Staré Hutě,
Stříbrnice, Stupava, Tupesy,Velehrad, Zlechov
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FICHE 5: Lidé a život na Buchlovsku
Hlavní opatření: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Cíle FICHE 5:
- Zlepšení občanské vybavenosti s cílem zvýšení dostupnosti a
kvality služeb
- Zlepšení podmínek pro rozvoj spolkového života
- Rozšíření možností aktivního využití volného času dětí, mládeže
a obyvatel
Oblasti podpory FICHE 5:
- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické
zabezpečení), příp. nová výstavba, budov a ploch sloužících
zajištění občanského vybavení v oblasti školství, zdravotnictví,
sociálních služeb, péče o děti, kultury, základní obchodní
infrastruktury a sportovních aktivit, veřejné správy a hasičských
zbrojnic, integrovaných informačních a školicích center,
- nákup zařízení, technologie, vybavení, hardware, software,
- infrastruktura spojená se zavedením vysokorychlostního
internetu.
- investice pro pořízení materiálně – technického zázemí a
vybavení pro společenské, spolkové, sportovní, kulturní,
environmentální a církevní aktivity včetně stavebních výdajů
malého rozsahu
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FICHE 6: Lidé a prostředí na Buchlovsku
Hlavní opatření: III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Vedlejší opatření: III.1.3. Podpora cestovního ruchu
Cíle FICHE 6:
-

Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
Stabilizace obyvatel v Buchlovském regionu
Zvýšení atraktivity vzhledu obcí pro návštěvníky
Nepřímá podpora místních podnikatelů v souvislosti se zvýšením
počtu návštěvníků

Oblasti podpory FICHE 6:
- Stavební obnova, případně nová výstavba ploch a úprava
veřejných prostranství
- Stavební obnova, případně nová výstavba místních komunikací
(přístupových komunikací k objektům občanské vybavenosti,
komunikací pro bezmotorovou dopravu apod.) vč. souvisejícího
příslušenství a doprovodné silniční vegetace
- Nákup strojů, technologie, zařízení, vybavení v souvislosti
s projektem
- Nákup a výsadba veřejné zeleně, parkové úpravy v obci,
- Nákup nezbytné techniky pro údržbu zeleně a zpevněných ploch
v obcích
Podrobný popis podporovaných oblastí je uveden v jednotlivých
FICHÍCH, které jsou ke stažení na
http://www.buchlov.cz/MAS/index.php?option=com_content&view=
article&id=52&Itemid=58
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5. Finanční zdroje
Výše způsobilých výdajů pro stanovení dotace:
- Fiche 5: výše způsobilých výdajů pro stanovení dotace: min. 50 000/ max. 2.000.000,- Kč
v případě opatření III.2.1.2. c) max. 1.000.000,- Kč
- Fiche 6: výše způsobilých výdajů pro stanovení dotace: min. 50 000/ max. 2.000.000,- Kč
v případě opatření III.1.3. a) 1.500.000,- Kč
Výše dotace:
- podpory nezakládající veřejnou podporu:
- FICHE 5: max. 90 % způsobilých výdajů
- FICHE 6: max. 90 % způsobilých výdajů
6. Oprávněnost žadatele – definice příjemce podpory:
FICHE 5 a FICHE 6:
- 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, 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.
7. Termín příjmu žádostí
Datum vyhlášení výzvy: 25. 1. 2010
Datum ukončení příjmu žádostí: 15. 2. 2010 do 13.00 hod.
Žádosti budou přijímány v pracovních dnech vždy od 9.00 – 15.00 hod.
8. Místo podání
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov, Občanské sdružení
Náměstí Svobody 800, Buchlovice, 687 08
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9. Způsob podání Žádosti o dotaci
Žádost o dotaci se předkládá osobně v sídle Místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov.
Žádost o dotaci předkládá a podepisuje žadatel před pracovníkem MAS Buchlov 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 (podpis na zmocnění musí být
úředně ověřen).
10. Žádost o dotaci
a) Žádost o dotaci se předkládá na předepsaném formuláři se všemi povinnými přílohami,
příp. nepovinnými přílohami.
b) Žadatel je povinen s žádostí o dotaci vyplnit závaznou Osnovu projektu a předložit všechny
povinné, příp. nepovinné přílohy. Závazná osnova projektu je součástí Samostatné přílohy 9
Pravidel IV.1.1., které jsou ke stažení na www.buchlov.cz, nebo na www.szif.cz
c) Žádost, povinné i nepovinné přílohy se předkládají ve dvou vyhotoveních, a to ve dvou
originálech nebo v jednom originálu a úředně ověřené kopii. Výjimku tvoří projektová
dokumentace, půdorys stavby či dispozice technologie a katastrální mapa, které nemusí být
originálem nebo úředně ověřenou kopií, dostačující jsou pouze prosté kopie.
d) Čestné prohlášení musí být žadatelem podepsáno osobně (v případě právnických osob pak
prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro
právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu), tj. není možné nechat
čestné prohlášení podepsat pověřenou osobou, ale je možné, aby pověřená osoba přinesla
k zaregistrování čestné prohlášení podepsané žadatelem s úředně ověřeným podpisem.
e) Žádost a projekt budou kromě tištěných vyhotovení předloženy rovněž elektronicky na CD
(2x)
f) Další povinnosti žadatele jsou uvedeny v Samostatné příloze 9 a v Pravidlech IV.1.2., které
jsou ke stažení na www.buchlov.cz v sekci MAS/LEADER 07 - 13, nebo na www.szif.cz
Odkaz ke stažení formuláře žádosti o dotaci
Formulář žádosti o dotaci vč. instruktážního listu k vyplňování Žádosti o dotaci je ke stažení
na www.buchlov.cz v sekci MAS/LEADER 07 – 13
11. Doba a místo realizace projektu
Termíny pro zahájení realizace projektu:
Způsobilé výdaje jsou realizovány od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF do data
předložení Žádosti o proplacení. Registrace žádostí proběhne v březnu 2010. Datum
způsobilosti způsobilých výdajů bude žadateli oznámeno bezprostředně po zaregistrování
Žádosti o dotaci.
Nejzazší termín pro předložení Žádosti 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 s dodržením následujících termínů:
- nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS Buchlov:
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-

23 měsíců od podpisu Dohody
nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na RO SZIF Olomouc:
24 měsíců od podpisu Dohody

Vymezení území pro realizaci projektů:
Projekty mohou být realizovány pouze v území působnosti MAS Buchlov, které je
vymezeno katastrálním území obcí: Boršice, Břestek, Buchlovice, Hostějov, Medlovice,
Modrá, Osvětimany, Salaš, Staré Hutě, Stříbrnice, Stupava, Tupesy, Velehrad, Zlechov
12. Podrobné informace pro žadatele
Podrobné informace pro žadatele (formulář žádosti, závazná osnova projektu, instruktážní list
k vyplňování žádosti, FICHE, povinné přílohy, koncepční dokumentace) jsou k dispozici na
internetu http://www.buchlov.cz v sekci MAS/Leader 2007-2013 nebo v sídle MAS Buchlov.
Kontaktní osoby:
Předseda Miroslav Kovářík
tel.: 572 571180, 603251539, mail: modra@uh.cz
Manažer: Ing. Martin König
tel.: 572595120, 724350521
mail: martin.konig@quick.cz
Administrátor: Marta Polášková
tel.: 604 752 044
mail: mpolaskova.os@seznam.cz
web: www.buchlov.cz
Podrobné informace žadatelům podají zaměstnanci MAS Buchlov v pracovní době.
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