„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".
tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Výzva č. 6 k předkládání žádostí o dotaci
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj vyhlašuje 6. výzvu k předkládání Žádostí o
dotaci na realizaci projektů v rámci 17 kola příjmu PRV, opatření IV.1.2. Realizace místní
rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategický plán
Leader „Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří“ Obecně prospěšné společnosti pro
Český ráj.
Zaměření podpory 6. výzvy:
V 6. výzvě k předkládání Žádostí o dotaci budou přijímány projekty pro následující fiche,
v předpokládané alokované částce 3 950 000,- Kč.
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FICHE č.

CHARAKTERISTIKA
ŽADATELÉ
Odstranění nevyhovujících a
zastaralých technologií u zem.
1. MODERNIZACE
ZEMĚDĚLSKÝCH podniků, využití přírodních podmínek Zemědělští podnikatelé.1)
území ke vstupu do systému
PODNIKŮ
ekologického hospodaření.
Podpora podnikání a vzniku
pracovních příležitostí u nejmenších
Fyzické i právnické osoby
podniků, podpora
2. ROZVOJ PODNIKŮ
podnikatelé.2)
konkurenceschopnosti a udržitelnosti
místní ekonomiky.
Zemědělští podnikatelé,
nezemědělští podnikatelé,
Vytvoření služeb, které obohatí
kteří podnikají
4. CESTOVNÍ RUCH
celoroční atraktivitu území.
v cestovním ruchu, Obce
V OBCI
podle Zákona 128/2000
Sb.
NNO, zájmová sdružení,
církve, Obce a svazky
Posílení vazby obyvatel na místní
obcí podle Zákona
historii, místní zajímavosti, kulturní a 128/2000 Sb., fyzické i
6. KRAJINA
právnické osoby
umělecké aktivity.
podnikající, PO zřízené
obcí
9. ZPRACOVÁNÍ
ZEMĚDĚLSKÝCH
PRODUKTŮ

Podpora zpracování místní produkce a Zemědělští podnikatelé,
přidávání hodnot zemědělským a
výrobci potravin, výrobci
potravinářským produktům.
krmiv

Vymezení území možné pro realizaci projektů:
Projekt musí být realizován na území působnosti MAS v obcích:
Bílá Hlína, Boseň, Branžež, Březina, Dobšín, Horní Bukovina, Chocnějovice, Jivina, Kláštěr
Hradiště nad Jizerou, Kněžmost, Mohelnice nad Jizerou, Koryta, Loukov, Loukovec,
Mnichovo Hradiště, Mukařov, Neveklovice, Přepeře, Ptýrov, Sezemice, Strážiště, Žďár,
Dolní Bousov (23 obcí, okres Mladá Boleslav). Dále Libošovice, Mladějov, Markvartice
Osek, Sobotka a Samšina (6 obcí, okres Jičín) a Hrubá Skála, Kacanovy, Karlovice, Ktová,
Modřišice, Olešnice, Troskovice, Všeň a Vyskeř (9 obcí,okres Semily).
Výše a míra dotace:
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FICHE č.
1. MODERNIZACE
ZEMĚDĚLSKÝCH
PODNIKŮ

VÝŠE ZPŮSOBILÝCH MAXIMÁLNÍ ALOKOVANÁ
VÝDAJŮ NA PROJEKT
MÍRA
ČÁSTKA
V ROZMEZÍ MIN./MAX.
DOTACE
40 – 60 %

min.
850 000,- Kč

Režim de
minimis 60%

min.
800 000,- Kč

100 000,-Kč /1 000 000,-Kč

2. ROZVOJ PODNIKŮ 100 000,-Kč /1 000 000,-Kč

Režim de
4. CESTOVNÍ RUCH V
100 000,-Kč /1 000 000,-Kč
minimis 60%
OBCI
Režim de
100 000,-Kč /1 000 000,-Kč
6. KRAJINA
minimis 90%
9. ZPRACOVÁNÍ
100 000,-Kč /1 000 000,-Kč
50 %
ZEMĚDĚLSKÝCH
PRODUKTŮ

min.
600 000,- Kč
min.
1 000 000,- Kč
min.
700 000,- Kč

Termín realizace projektu a čerpání způsobilých výdajů:
Doba realizace projektu: max. 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
Zahájení čerpání způsobilých výdajů:
• Výdaje nutné k přípravě projektu (podnikatelský plán, marketingová studie) od 1. 1.
2007.
• Výdaje spojené s nákupem nemovitostí od 1. 1. 2007.
• Ostatní výdaje (realizace projektu) od zaregistrování Žádosti na SZIF.
Nejzazším termínem pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na RO SZIF je termín
stanovený v Dohodě o poskytnutí dotace. Žadatel předloží Žádost o proplacení výdajů
ke kontrole na MAS s dostatečným předstihem před termínem odevzdání Žádosti na
RO SZIF.
Forma žádosti:
Žádost o dotaci se podává samostatně v rámci jedné Fiche (není možné na základě více
Fichí podat jeden projekt). Žadatel může podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o
dotaci při dané výzvě.
Žádost musí být zpracovaná v elektronické formě na předepsaném formuláři a doplněna
povinnými přílohami. Žádost projektu je ke stažení na www.craj-ops.cz .
Místo a způsob podání žádosti:
Žádost v elektronické podobě s povinnými přílohami v tištěné podobě (1 paré originál + 1
paré kopie) budou podávány osobně. Neúplné žádosti (neobsahující všechny povinné
přílohy) nebudou přijaty.
Žádost podává a na místě podepisuje oprávněná osoba (statutární zástupce) nebo osoba
zplnomocněná pro tento úkon.
Plná moc pro zmocněnce musí obsahovat úředně ověřený podpis statutárního zástupce.
Místo příjmu:

kancelář OPS Český ráj,
Předměstská 286, 507 43 Sobotka;
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tel.: 493 720 546
Termín příjmu žádostí:
Vyhlášení výzvy:

17. července 2012

Příjem žádostí:

od 1. srpna 2012, vždy pondělí až čtvrtek od 9.00 - 11,00
a od 12.00 - 15,00 hodin.

Doporučení:

od 16.července telefonicky domluvit hodinu podání žádosti.

Ukončení příjmu Žádostí:

15. srpna 2012 do 11.00 hod.
po tomto termínu nebudou žádosti již přijímány.

Kompletní znění výzvy, jednotlivé fiche, formulář Žádosti o dotaci, pravidla a další potřebné
dokumenty a informace budou k dispozici na webu Obecně prospěšné společnosti pro Český
ráj www.craj-ops.cz min. od 15.července 2012. Aktualizovaná pravidla (Opatření IV.1.2.)
lze rovněž najít na stránkách www.szif.cz a www.mze.cz .

Kontakt pro další informace a bezplatné konzultace:
manažer:
Luděk Láska, mob. tel.: 602 104700
projektový manažer: Jarmila Lásková Soldátová, mob. tel.: 605 775053
asistentka:
Zdena Svobodová, tel.: 493 720546
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