Výzva k předkládání projektů
1. Číslo výzvy

11
(20. kolo příjmu PRV)

Program:

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

Osa:
Opatření:
2. Identifikace MAS
Místní akční skupina:
(MAS)
Strategický plán Leader:
(SPL)
Registrační číslo MAS:

Posázaví o.p.s.
LEADER V POSÁZAVÍ 2007–2013
07/002/41100/120/000006

Kontakt:

Posázaví o.p.s.
Masarykovo náměstí 1 (budova piaristické koleje, 1. patro)
256 01 Benešov

Kompletní znění výzvy:

leader.posazavi.com v sekci Leader 2007–2013

Interní dokumenty, podle kterých probíhá příjem, výběr i realizace projektů včetně dokumentu
zaručujícího transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů, jsou na webových stránkách
Posázaví na http://leader.posazavi.com/cz/area.asp?place_id=1&area_id=91.
3. Termíny a příjem výzvy, způsob podání
Vyhlášení výzvy:

13. ledna 2014

Příjem žádostí:

Dne 29. ledna 2014 od 8 do 14 hodin na kontaktní adrese Posázaví
o.p.s., Masarykovo náměstí 1 (budova piaristické koleje, 1. patro),
Benešov.

Způsob podání:

Žadatel předá osobně (prostřednictvím statutárního zástupce nebo
osoby pověřené plnou mocí k podání žádosti) projekt v kanceláři
společnosti Posázaví o.p.s. po předchozí domluvě na telefonu
317 701 948 nebo 731 612 436. Všechny žádosti doručené po
termínu příjmu žádostí budou automaticky vyřazeny. Při konečném
hodnocení projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje také datum a
čas podání žádosti.
Žádosti o dotaci neobsahující všechny povinné přílohy
stanovené v příslušné Fichi nebudou MAS přijaty.

Finanční alokace:

Předpokládaná alokovaná částka na 11. výzvu je 1,3 mil. Kč.

Konečná alokace bude stanovena v den výběru Žádostí o dotaci konečných žadatelů a bude
navýšena o případné další uspořené prostředky.
Finanční alokace pro Fichi 2: 100% tj. 1,3 mil. Kč

Seminář:

Školení předkladatelů projektů proběhne dne 16. ledna 2014 od 14
hodin v zasedací místnosti Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1
(budova piaristické koleje, 1. patro), Benešov. Potenciální
předkladatelé projektů budou seznámeni se základními požadavky a
specifiky předkládání projektů.

Konzultační dny:

Pro řešení konkrétních dotazů či problémů při předkládání žádostí,
jsou stanoveny konzultační dny od pondělí do pátku v termínu
vyhlášené 11. výzvy SPL. Nezbytná je předchozí domluva na telefonu
723 462 606 a stanovení si přesného času konzultace.

4. Náležitosti Žádosti o dotaci
 Žádost o dotaci na standardizovaném formuláři vydaném Státním zemědělským intervenčním
fondem (SZIF) – Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova je uložena v katalogu projektů na
www.katalogprojektu.eu a při podání je Žádost vytištěna a na místě podepsána žadatelem příp.
pověřeným zástupcem na základě plné moci.
 K formuláři Žádosti se přikládají 2 výtisky všech povinných příloh dle bližší specifikace v příslušné
Fichi (1 sada bude označená nápisem „SZIF“ + 1 sada bude označená nápisem „MAS“)
 Každá sada příloh projektu se předkládá v pevné vazbě (např. kroužková vazba, šanon apod.).
 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 příjem žádosti. Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má
vliv pouze na výši bodového ohodnocení projektu.
 V jednom kole příjmu žádostí může žadatel v rámci jedné Fiche podat pouze jednu Žádost o
dotaci.
 Veškeré formuláře ke zpracování Žádosti nalezne žadatel na internetových stránkách:
leader.posazavi.com v sekci LEADER 2007–2013.

5. Fiche
V rámci 11. výzvy pro příjem žádostí budou přijímány projekty pro následující Fichi:
2
Poznejte to u nás
Hlavní opatření
III.1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické
stezky
Vedlejší opatření
II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
 Kompletní znění Fichí nalezne žadatel na internetových stránkách: leader.posazavi.com v sekci
LEADER 2007–2013.
Cíle, typy aktivit a definice příjemce dotace ve Fichi:
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Poznejte to u nás
Cílem je seznámení návštěvníka regionu s historií, s přírodními, kulturními a technickými zajímavostmi
regionu, vybudování naučných stezek a zprůchodnění krajiny ve spojení s aktivním pobytem.

Oblasti podpory (typy aktivit) v rámci Fiche:
 Turistické trasy – vodní, naučné, hippo, vycházkové (promenádní) trasy
 Budování infrastruktury – značky, mapy, odpočinky (lavice, přístřešky, ohniště), mola, přírodní
přístupy k vodě, přírodní cvičidla, sochy, prolézačky, pevná ohrada pro koně či box o
minimální velikosti 3x3 m
 Značení turistických cílů a tras, jejich údržba a obnova
 Propagace a marketing – tištěné materiály (vydané publikace v rámci projektu nesmí být
prodávány), internetové stránky, informační poutače
 Obnova budovy pro využití v cestovním ruchu např. řemeslná dílna, expozice tradičních
venkovských činností.
 Rekonstrukce a nová výstavba rozhleden
Limity a omezení:
 Lyžařské trasy nebudou podporovány
 V rámci výdaje projektu „technická dokumentace“ nebude podporován stavební dozor a
dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby
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
 Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 89/2012 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů, 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)
 Obec, svazek obcí
 Příspěvkové organizace zřízené obcí
 Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu
6. Struktura financování
Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů
z hlavního opatření/podopatření.
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Poznejte to u nás
 Fiche nezakládá veřejnou podporu, podpora v režimu „de minimis“, na základě Obecného
nařízení o blokových výjimkách
 Druh dotace
přímá, nenávratná
 Výše způsobilých výdajů
maximálně
2 000 000 Kč
minimálně
100 000 Kč
 Výše dotace

maximálně
90 %
podpora je poskytována v režimu de minimis (celková výše
podpory de minimis poskytnutá jednomu subjektu nesmí v
tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR – tento limit
platí bez ohledu na formu podpory nebo její sledovaný cíl)

7. Doba, místo a způsob realizace projektu
 Způsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska času následovně (pokud není v Metodice pro
tvorbu Fichí a specifických opatření IV.1.2., Pravidlech IV.1.1. a IV.1.2. uvedeno jinak):
1. od 1. 1. 2007 do data předložení Žádosti o proplacení - výdaje nutné k přípravě
projektu (podnikatelský záměr, marketingová studie apod.);
2. od 1. 1. 2007 do data předložení Žádosti o proplacení - výdaje spojené s nákupem
nemovitosti;

3. od zaregistrování Žádosti o dotaci na SZIF do data předložení Žádosti o
proplacení – ostatní výdaje (zaregistrování žádosti na RO SZIF bude probíhat
v březnu 2014).
 Projekt je realizován na území působnosti MAS – vymezené území možné pro realizaci
projektů je uvedeno na internetových stránkách: leader.posazavi.com v sekci Region
působnosti MAS.
 Žadatel předkládá Žádost o proplacení výdajů nejdříve na MAS do maximálně 23 měsíců,
resp. 35 měsíců (v případě financování formou leasingu) od podpisu Dohody o poskytnutí
dotace (není-li v příslušné Fichi stanoveno jinak). MAS Žádost o proplacení konečného
příjemce včetně příloh před předložením na RO SZIF zkontroluje dle kontrolního listu. Po
provedení kontroly MAS potvrdí formulář Žádosti o proplacení, a ten je pak předložen
konečným příjemcem na RO SZIF.
 Žadatel předkládá Žádost o proplacení výdajů na MAS nejpozději 5 týdnů před termínem
podání Žádosti o proplacení výdajů uvedeným v Žádosti o dotaci.
 Nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na RO SZIF je do maximálně 24
měsíců, resp. 36 měsíců (v případě financování formou leasingu) od podpisu Dohody o
poskytnutí dotace (není-li v příslušné Fichi stanoveno jinak), nejpozději však do 30. 6. 2015.
8. Další informace
 Podrobné informace o výzvě jsou k dispozici na leader.posazavi.com v sekci LEADER 2007–
2013.
 Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření
IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013, jsou k dispozici na
leader.posazavi.com v sekci LEADER 2007–2013.
 Podrobný harmonogram administrace Žádosti o dotaci je k dispozici na leader.posazavi.com
v sekci LEADER 2007–2013.
 Odpovědnost za realizaci programu má společnost Posázaví o.p.s., IČ 27129772.
 Průběžné informace poskytuje manažerka pro realizaci SPL Marie Škvorová, kontaktní telefon:
723 462 606, a ředitelka obecně prospěšné společnosti Bohuslava Zemanová, kontaktní telefon:
723 881 081, kontaktní e-mail pro dotazy: skvorova@posazavi.com.
 Cesta výběrové komise po projektech se uskuteční v týdnu od 20. 2. do 21. 2. 2014. Den/dny
budou žadatelům upřesněny podle projektů, které budou předány výběrové komisi k hodnocení.
 Veřejné obhajoby projektů proběhnou 25. února 2014 od 8 hodin v zasedací místnosti
Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí č. 1 (budova piaristické koleje, 1. patro), Benešov. Pořadí
žadatelů k veřejné obhajobě bude stanoveno podle data a času přijmu Žádosti od žadatele.
Tato veřejná obhajoba je veřejně přístupná a slouží především k seznámení veřejnosti a výběrové
komise s jednotlivými projekty, k prezentaci projektu a jeho návaznosti na Strategii. Je to také
možnost žadatelů odprezentovat účelnost a jedinečnost projektu. Veřejné obhajoby slouží pouze
k dovysvětlení popsaných preferenčních kritérií v Žádosti o dotaci, nikoliv k nárokování nových.

