Výzva č. 5
k předkládání žádostí o dotaci
schváleno SZIF 3.2.2012

Místní akční skupina Rozvoj Krnovska, o. p. s.
(dále jen „MAS Rozvoj Krnovska“)
vyhlašuje

VÝZVU Č. 5 (6.-7.3.2012)
k předkládání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV.
LEADER, opatření IV. 1. 1 a IV. 1. 2. – Strategický plán LEADER MAS Rozvoj Krnovska, pro
následující Fiche opatření (dále jen Fiche):

FICHE Č. 4 – PODPORA TURISTICKÉ DESTINACE MAS ROZVOJ KRNOVSKA

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

Výše dotace:
Min. výše způsobilých výdajů na projekt:

50 000,- Kč

Ve výzvě č. 5, fiche 4 bude mezi žadatele rozděleno
750 000,- Kč
Výše dotace:
90% v režimu nezakládajícím veřejnou podporu a v režimu de minimis
40% (50%, 60%) v režimu blokové výjimky
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FICHE Č. 5 – PODPORA UBYTOVÁNÍ A SPORTU V TURISTICKÉ DESTINACI MAS
ROZVOJ KRNOVSKA
 hlavní opatření III. 1.3.2. Ubytování, sport (lze realizovat projekty na výstavbu,
rekonstrukci, modernizaci či přestavbu malokapacitního ubytovacího nebo stravovacího
zařízení, půjčovny sportovních potřeb či sportovního zařízení, nákup vybavení těchto zařízení,
výsadba doprovodné zeleně, propagace, nákup pozemků a staveb souvisejících s projektem)
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.

Výše dotace:
Min. výše způsobilých výdajů na projekt:
Ve výzvě č. 5, fiche 5 bude mezi žadatele rozděleno
Výše dotace:

50 000,- Kč
750 000,- Kč

40% (50%, 60%) v režimu blokové výjimky a v režimu de minimis
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FICHE Č. 3 – OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY NA ÚZEMÍ MAS ROZVOJ KRNOVSKA
 hlavní opatření III. 2.1.2. Občanské vybavení a služby

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).
- 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.

Výše dotace:
Min. výše způsobilých výdajů na projekt:
Ve výzvě č. 5, fiche 3 bude mezi žadatele rozděleno
Výše dotace:

50 000,- Kč
800 000,- Kč

90% v režimu nezakládajícím veřejnou podporu a v režimu de minimis
40% (50%, 60%) v režimu blokové výjimky

Územní vymezení
Projekt musí být realizován na katastrálním území obcí, které jsou začleněny do územní působnosti MAS
Rozvoj Krnovska:

Bohušov, Brantice, Býkov-Láryšov, Čaková, Dívčí Hrad, Heřmanovice, Hlinka, Holčovice,
Hošťálkovy, Janov, Jindřichov, Krasov, Lichnov, Liptaň, Město Albrechtice, Osoblaha,
Petrovice, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Třemešná, Úvalno, Vysoká, Zátor.
Mapa tohoto území je zveřejněna na www.maskrnovsko.cz

Doba realizace projektu
Doba realizace projektu je max. 24 měsíců (ve specifických případech 36 měsíců) od podpisu Dohody o
poskytnutí dotace na RO SZIF.
Způsobilé výdaje mohou být realizovány od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF (březen 2012),
s výjimkou výdajů nutných k přípravě projektu (projektová a technická dokumentace) a výdajů spojených
s nákupem nemovitostí, které mohou být realizovány od 1. 1. 2007.

Způsob podávání žádostí
Žádosti o dotaci (nepodepsané) musí být doručeny osobně žadatelem, resp. oprávněným zástupcem
statutárního orgánu žadatele nebo pověřeným zástupcem s úředně ověřenou plnou mocí (s ověřeným
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podpisem), a to v 1 tištěném originále a na CD nosiči ve formátu pdf. Formulář žádosti ve formátu .pdf je
ke stažení na internetových stránkách MAS Rozvoj Krnovska. Všechny ostatní přílohy k žádosti se
předkládají v jednom vyhotovení v tištěné podobě. Doplnění veškerých podpisů žadatele bude
provedeno až při příjmu žádostí před pracovníkem MAS Rozvoj Krnovska. Nutno předložit průkaz
totožnosti. Doporučuje se dobu podání žádosti dohodnout telefonicky předem.
Datum vyhlášení výzvy:
Zahájení příjmu žádostí:
Ukončení příjmu žádostí:
Místo podávání žádostí:

7.2.2012 po schválení na SR, DR a PV MAS Rozvoj Krnovska
6.3.2012 (žádosti budou přijímány od 7:00–15:00 hod.)
7.3.2012 (žádosti budou přijímány od 7:00–15:00 hod.)
MAS Rozvoj Krnovska o.p.s.; Na Náměstí 106, Osoblaha 793 99

Další informace a kontakty
Veškerá dokumentace potřebná pro zpracování a předkládání žádostí a další aktuální informace (Pravidla pro
opatření IV.1.2., přílohy, předepsané formuláře, instruktážní listy apod.) jsou uvedeny na internetových
stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) www.szif.cz, sekce: „Program rozvoje venkova“ –
„osa IV“ – „opatření IV. 1.2. „Realizace místní rozvojové strategie“.
Specifická dokumentace MAS Rozvoj Krnovska, tj. Výzva, Formulář žádosti, Strategický plán Leader MAS
Rozvoj Krnovska, úplné znění jednotlivých Fichí, včetně způsobilých výdajů jsou zveřejněny na webové stránce
www.maskrnovsko.cz . Zde jsou také odkazy, nebo přímo dokumenty, obsažené na webových stránkách
www.szif.cz. Dodržení podmínek ve výše uvedených dokumentech a soulad projektu se Strategickým plánem
Leader MAS Rozvoj Krnovska je pro přijetí žádostí nezbytné.
Kontaktní adresa sídlo MAS:

MAS Rozvoj Krnovska o.p.s.;
Na Náměstí 106, Osoblaha 793 99;
Tel.: 554 646 200; e-mail: team@maskrnovsko.cz

Zde získáte informace o probíhajících školeních pro žadatele. MAS Rozvoj Krnovska Vám nabízí i individuální
konzultace a poradenství. Pro úspěšné žadatele poskytujeme informace o postupu při realizaci projektů.
Kontaktní osoby:
Jméno:
Ing. Jana Bradová
Ing. Jana Richterová

funkce
Manažer
Administrativní pracovník

Telefon (Mobil):
776287182
554646200

E-mail:
team@maskrnovsko.cz
team@maskrnovsko.cz

Božena Mruzíková, předsedkyně správní rady MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s.

