VYHLÁŠENÍ VÝZVY
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader MAS
Buchlov na období 2007-2013 vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí v následujících
prioritách:
PRIORITA 1
Podpora tradičních
řemesel a regionální
produkce

FICHE 1 Buchlovsko – Slovácká tradiční řemesla
FICHE 2 Regionální produkce na Buchlovsku
FICHE 7 Podpora zemědělské činnosti na Buchlovsku
FICHE 5 Lidé a život na Buchlovsku

PRIORITA 3
Obnova a rozvoj obcí

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.
Alokovaná částka na tuto výzvu: 2 850 000 Kč
Předpokládaná alokace pro jednotlivé Fiche:
FICHE 1 – 500 000 Kč
FICHE 2 – 500 000 Kč
FIHCE 5 – 550 000 Kč
FICHE 6 – 800 000 Kč
FICHE 7 – 500 000 Kč

1. Název SPL:
Uchování a obnova přírodního a kulturního dědictví jako zdrojů rozvoje cestovního ruchu

2. Číslo výzvy:
MAS BUCHLOV - 8. VÝZVA (19. kolo příjmu PRV)

3. Identifikace MAS:
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov
Sídlo MAS: Náměstí Svobody 800, Buchlovice, 687 08 (kancelář naproti úřadu Městyse
Buchlovice, ulice Masarykova č.p. 273 - 1. patro, nad Českou spořitelnou)
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Statutární zástupce: Miroslav Kovářík, předseda, tel. 603251539
mail: modra@uh.cz
Manažer: Bc. Marta Polášková, tel. 604752044
mail: mpolaskova.os@seznam.cz
Právní forma MAS: Občanské sdružení
IČ: 26662698
web: www.buchlov.cz

Seznam obcí v území:
Boršice, Břestek, Buchlovice, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany, Salaš, Staré Hutě,
Stříbrnice, Stupava, Tupesy, Velehrad, Zlechov

4. Podporované oblasti
FICHE 1: Buchlovsko – Slovácká tradiční řemesla
Hlavní opatření:

III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Charakteristika FICHE 1:
Prioritou této FICHE je podpora, zachování a udržení místních tradičních řemesel – výroba
keramiky, šití krojů, vyšívání krajek a vytváření odbytové a distribuční sítě. Dále bude
podporováno zakládání nových živností a rozvoj existujících mikropodniků včetně nových
živností v oblasti výroby a zpracování (mimo zemědělskou), s cílem tvorby pracovních
příležitostí především, pro místní obyvatele. V dlouhodobější perspektivě přispěje podpora
drobného podnikání k ekonomické stabilitě Buchlovského regionu a k posílení zaměstnanosti.
Cíle FICHE 1:
-

Zachování a rozvoj tradičních řemesel
Vytváření nových pracovních míst pro místní obyvatele.
Ekonomická stabilita Buchlovského regionu založená na malém a drobném podnikání.

Oblasti podpory FICHE 1:
-

Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová
výstavba budov, ploch s upřednostněním využití stávajících budov a ploch,
nákup strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software.
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FICHE 2: Regionální produkce na Buchlovsku
Hlavní opatření:

I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

Vedlejší opatření:

III.1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hipostezky a další
tematické stezky

Vedlejší opatření:

III.1.3.2. Ubytování a sport

Charakteristika FICHE 2:
Dotace je zaměřena na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, na rozvoj nových
odbytišť pro zemědělské produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků, zlepšování
kvality výrobků a podporu vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií. Kombinace
s vedlejšími opatřeními umožňuje realizovat i projekty zčásti zaměřené na podporu cestovního
ruchu.
Cíle FICHE 2:
-

Zlepšení zpracování a marketingu surovin a výrobků (popř. produktů).
Využívání tržních příležitostí díky inovacím.
Restrukturalizace a rozvoj technického potenciálu a podpora inovačních procesů.
Zvýšení konkurenceschopnosti.

Oblasti podpory FICHE 2:
-

Stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a
potravinářských produktů, včetně nezbytných manipulačních ploch,
investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských
produktů,
investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů,
postupů a technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě,
nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků ve
vztahu ke zvyšování kvality včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů,
investice spojené s marketinkem, výdaje na vytvoření elektronického obchodu,
tvorba vinařských stezek (vč. směrových tabulí, značek, odpočinkových míst podél
stezek) mimo území lesů, pořízení a výsadba doprovodné zeleně podél stezek,
stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová
výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení, včetně stravování a dalších budov a
ploch v rámci turistické infrastruktury.
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FICHE 5: Lidé a život na Buchlovsku
Hlavní opatření:

III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

Charakteristika FICHE 5:
Podpora v rámci této FICHE umožní stavební obnovu a výstavbu objektů pro služby –
volnočasové aktivity, činnosti spolkových a neziskových organizací, péči o děti, vzdělání, sport,
sociální služby, veřejnou správu a základní obchodní vybavenost. Důraz bude kladen na
umožnění volnočasových aktivit a spolkového života především mladých lidí do 30 let, žen,
rodin s dětmi a mládeže. V dlouhodobější perspektivě realizace projektů přispěje ke snížení
rozdílů v kvalitě a dostupnosti služeb mezi blízkými městskými sídly (Staré Město, Uh. Hradiště,
Kunovice) a Buchlovským regionem a podpoří tak trvale udržitelný život ve venkovském
prostoru Mikroregionu Buchlov. Vybudovaná infrastruktura současně podpoří rozvoj
turistického ruchu a drobného podnikání v obcích.
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.

FICHE 6: Lidé a prostředí na Buchlovsku
Hlavní opatření:

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic; záměr a) zlepšení dopravní a
technické infrastruktury a vzhledu obcí

Vedlejší opatření:

III.1.3.1 Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další
tématické stezky

MAS BUCHLOV – 8. VÝZVA

4

Charakteristika FICHE 6:
Podpora v rámci této FICHE umožní realizaci projektů zaměřených na obnovu infrastruktury v
obcích i mimo obce pro zlepšení životních podmínek obyvatel i návštěvníků. Realizace aktivit v
rámci FICHE v dlouhodobější perspektivě přispěje ke zvýšení atraktivity území jak pro místní
obyvatele, tak návštěvníky. Atraktivita území Buchlovského regionu se projeví ve stabilizaci
obyvatel a zlepšení demografické struktury se všemi příznivými dopady na rozvoj ekonomiky,
ochranu životního prostředí a kvalitu života. Do oblasti přivede větší počet turistů, kteří
přinesou prostředky pro její další rozvoj a tím zpětně přispějí ke zlepšení životních podmínek a
trvale udržitelného života na území MAS Mikroregionu Buchlov.
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

FICHE 7: Buchlovsko – Slovácká tradiční řemesla
Hlavní opatření:

I.1.1.1. – Podpora zemědělské činnosti na Buchlovsku

Charakteristika FICHE 7:
Prioritou této FICHE je podpora výkonnosti zemědělských podniků, zachování zaměstnanosti v
zemědělství na venkově, podpora distribuce zemědělských prvovýrobků a podpora vývoje
nových postupů a technologií.
Cíle FICHE 7:
-

Zlepší marketingu produktů prvovýroby
Využívání tržních příležitostí díky inovacím
Restrukturalizace a rozvoj technického potenciálu a podpora inovačních procesů
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-

Zvýšení konkurenceschopnosti
Obnova nebo nová výstavba zemědělských staveb

Oblasti podpory (typy aktivit):
-

pořízení prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby bez zpracování
(automaty na výdej mléka, masa apod.)
pořízení stabilní i mobilní zemědělské techniky, strojní zařízení a vybavení
obnova nebo nová výstavba zemědělských staveb

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=48&Itemid=54

5. Finanční zdroje
Výše způsobilých výdajů pro stanovení dotace:
- FICHE 1: výše způsobilých výdajů pro stanovení dotace: min. 100 000/ max. 1.000.000,- Kč
- FICHE 2: výše způsobilých výdajů pro stanovení dotace: min. 50 000/ max. 1.000.000,- Kč
- FICHE 5: výše způsobilých výdajů pro stanovení dotace: min. 50 000/ max. 2.000.000,- Kč
- FICHE 6: výše způsobilých výdajů pro stanovení dotace: min. 50 000/ max. 2.000.000,- Kč
- FICHE 7: výše způsobilých výdajů pro stanovení dotace: min. 50 000/ max. 1.000.000,- Kč

Výše dotace:
- FICHE 1: max. 60 % způsobilých výdajů
- FICHE 2: max. 50 % způsobilých výdajů
- FICHE 5: max. 90 % způsobilých výdajů
- FICHE 6: max. 90 % způsobilých výdajů
- FICHE 7: maximální míra dotace činí 60 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými
zemědělci ve znevýhodněných oblastech, 50 % způsobilých výdajů na investice
pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech, 50 % způsobilých výdajů
na investice pořízené mladými zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných
oblastech, 40 % způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci v jiných
oblastech než znevýhodněných oblastech.
MAS BUCHLOV – 8. VÝZVA

6

6. Oprávněnost žadatele – definice příjemce podpory:
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.

FICHE 1

-

FICHE 2

-

-

-

FICHE 5

-

FICHE 6

-

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".
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
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.
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FICHE 7
-

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
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.

7. Termín příjmu žádostí
Datum vyhlášení výzvy: 10. 5. 2013
Datum začátku příjmu žádostí: 10. 5. 2013
Datum ukončení příjmu žádostí: 3. 6. 2013do 12.00 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
(kancelář naproti úřadu Městyse Buchlovice, ulice Masarykova č.p. 273 - 1. patro, nad Českou
spořitelnou)

9. Způsob podání Žádosti o dotaci
Žádost o dotaci se předkládá osobně v sídle (kanceláři) Místní akční skupiny Mikroregionu
Buchlov. Na základě výzvy převezme MAS Žádosti o dotaci, samotný formulář Žádosti o dotaci
vytiskne z elektronické verze doručené konečným žadatelem. Žadatel podepíše žádost o dotaci
před pracovníkem MAS Buchlov osobně.

10. Žádost o dotaci
a) Žádost o dotaci se předkládá na předepsaném formuláři se všemi povinnými přílohami,
příp. nepovinnými přílohami, neúplné žádosti nebudou MAS přijaty. Součástí žádosti je
popis projektu. Elektronický formulář Žádosti o dotaci na příslušné kolo a číslo výzvy vč.
instruktážního listu k vyplňování je ke stažení na www.buchlov.cz.
b) 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.
MAS BUCHLOV – 8. VÝZVA

8

c) 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.
d) Žádosti s projektem budou předloženy elektronicky na CD.
e) Další povinnosti žadatele jsou uvedeny v dokumentech „Pravidla, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotace IV.1.1.“ a „Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky
opatření IV.1.2.“, které jsou ke stažení na www.buchlov.cz nebo na www.szif.cz.

Odkaz na stažení formuláře žádosti o dotaci
Formulář žádosti o dotaci je ke stažení na:

http://www.buchlov.cz/MAS/kestazeni/Zadost_o_dotaci_8_vyzva.PDF
11. Předpis pro transparentnost výběru projektů
Vlastní předpis MAS Východní Slovácko, který zaručuje transparentnost výběru projektů a
zamezení střetu zájmů, je přílohou této výzvy a je také zveřejněn na internetových stránkách
http://www.buchlov.cz/MAS/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=
54

12. 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 červnu 2013. 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:
23 měsíců od podpisu Dohody
- nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na RO SZIF Olomouc:
24 měsíců od podpisu Dohody
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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 a Zlechov.

13. Podrobné informace pro žadatele
Podrobné informace pro žadatele (formulář žádosti, instruktážní list k vyplňování žádosti,
FICHE, povinné přílohy, koncepční dokumentace) jsou k dispozici na internetu
http://www.buchlov.cz v sekci MAS/Dokumenty nebo v sídle MAS Buchlov.
Kontaktní osoby:
Předseda: Miroslav Kovářík
tel.: 572 571180, 603251539, mail: modra@uh.cz
Manažerka: Bc. Marta Polášková
tel.: 604 752 044
mail: mpolaskova.os@seznam.cz
Administrátorka: Julie Kovaříková
mail: kovarikova@buchlov.cz
web: www.buchlov.cz
Podrobné informace žadatelům podají zaměstnanci MAS Buchlov v pracovní době.
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