„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do
venkovských oblastí".
tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
1. výzva k předkládání žádostí o dotaci
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj vyhlašuje 1. výzvu
k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci 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“
Zaměření podpory 1. výzvy:
V 1. výzvě k předkládání Žádostí o dotaci budou přijímány projekty pro
následující fiche.
FICHE

CHARAKTERISTIKA

ŽADATELÉ

1. MODERNIZACE
ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Odstranění nevyhovujících a zastaralých
technologií u zem. podniků, využití
přírodních podmínek území ke vstupu do
systému ekologického hospodaření.

Zemědělští podnikatelé.1)

4. CESTOVNÍ RUCH V OBCI

Vytvoření služeb, které obohatí celoroční
atraktivitu území.

5. VESNICE

Zkvalitnění občanské vybavenosti obcí.

7. VZHLED OBCE

Zlepšení vzhledu obcí, které přinesou
zvýšení atraktivity regionu pro bydlení a
rekreaci.

Zemědělští podnikatelé,
nezemědělští podnikatelé
podnikající méně než 2 roky.
Obce, svazky obcí, NNO,
církve, zájmová sdružení,
jsou-li jejich členy
obce/svazky obcí.
Obce, svazky obcí, NNO,
církve, zájmová sdružení,
jsou-li jejich členy
obce/svazky obcí.

1)

Pro použití vedlejšího opatření I.1.3.1 platí: Podpora je určena mikro, malým a středním podnikům
na hmotné a nehmotné investice, které zlepšují jejich celkovou výkonnost a týkají se zpracování nebo
uvádění na trh produktů uvedených v příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství, kromě
produktů rybolovu, kapitoly 13 a 24, a nebo vývoje nových produktů, postupů a technologií
souvisejícími s těmito produkty; C.

Vymezení území možné pro realizaci projektů:
Projekt musí být realizován na území působnosti MAS v obcích:
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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, Ptýrov, Sezemice, Strážiště, Žďár, (21 obcí, okres Mladá
Boleslav). Dále Libošovice, Mladějov, Osek a Sobotka (4 obce, okres
Jičín) a Hrubá Skála, Kacanovy, Karlovice, Ktová, Olešnice, Troskovice,
Všeň a Vyskeř (8 obcí,okres Semily).

Výše a míra dotace:
VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA
PROJEKT V ROZMEZÍ MIN./MAX.

MÍRA DOTACE

100 000,-Kč / 2. 000 000,-Kč

max. 50%

100 000,-Kč / 2. 000 000,-Kč

max. 40-60%

5. VESNICE

100 000,-Kč / 1. 000 000,-Kč

max. 90%

7. VZHLED OBCE

50 000,-Kč / 1. 000 000,-Kč

max. 90%

FICHE
1. MODERNIZACE ZEM.
PODNIKŮ
4. . CESTOVNÍ RUCH V
OBCI

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.

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.
Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu
všech způsobilých výdajů z hlavního opatření.
Žádost musí být zpracovaná v písemné i elektronické formě na
předepsaném formuláři spolu s projektem dle závazné osnovy a doplněna
povinnými přílohami. Osnova projektu je ke stažení na www.craj-ops.cz .
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Místo a způsob podání žádosti:
Žádost s projektem a povinnými přílohami budou podávány osobně v
počtu 4 paré (1x originál a 3x kopie). Současně žadatel odevzdá totožnou
elektronickou verzi žádosti i projektu na CD (formát .doc i .pdf).
Žádost podává a na místě podepisuje oprávněná osoba (statutární
zástupce) nebo osoba zplnomocněná pro tento úkon s plnou mocí
opatřenou úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce žadatele.
Místo příjmu: kancelář OPS Český ráj, Předměstská 286, 507 43
Sobotka; tel.: 493 720 546

Termín příjmu žádostí:
Vyhlášení výzvy:

od 13. 8. 2009

Příjem žádostí, konzultace: od 13. 8. 2009, každé pondělí, středu a
čtvrtek od 8.00 - 11,00 a 12.00 - 16,00
hod.
Doporučení: telefonická domluva hodiny
podání žádosti.
Ukončení příjmu Žádostí:

do 7. 9. 2009 do 11.00 hod., po tomto
termínu nebudou žádosti již přijímány.

Kompletní znění výzvy a jednotlivých fichí, formulář Žádosti o dotaci a
další informace jsou k dispozici na stránce www.craj-ops.cz . Formulář
Žádosti o dotaci spolu s instruktážním listem a aktualizovaná pravidla
(Opatření IV.1.2.) lze rovněž najít na stránkách www.szif.cz a
www.mze.cz . Povinná osnova projektu je uvedena u každého opatření
v příloze č. 9 pravidel IV.1.1., kde lze nalézt další podrobné informace,
např. popis způsobilých výdajů.

Kontakt pro další informace a bezplatné konzultace:
manažer MAS: Luděk Láska, mob. 602 104 700
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