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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MíSTNí AKČNí SKUPINA STŘEDNí HANÁ
VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNí PROJEKTŮ
V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER
REGIONU STŘEDNí HANÁ
A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA,
OSA IV. LEADER

IDENTIFIKACE MAS
Název MAS
IČ:
Název SPL
Číslo výzvy
Webové stránky MAS
Sídlo MAS

STŘEDNí HANA O.p.s.
26881764
Strategický plán LEADER
4. vyhlašovaná výzva je druhou výzvou v roce 2010
www.masstrednihana.cz (zde lze nalézt kompletní znění výzvy)
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

STRATEGICKY PLAN, VYHLASOVANE FICHE
Vyhlašované Fiche
Priority a cíle Strategického plánu LEADER Střední Haná jsou prezentovány v rámci 6 Fichí, které byly
vypracovány na základě široké diskuse, s ohledem na analýzu území, SWOT analýzu a provedené
průzkumy, mapující skutečné potřeby místních subjektů a připravované projekty.
Prostřednictvím dotační podpory projektů, realizovaných v souladu s jednotlivými Fichemi, by mělo dojít
k reálnému naplnění vizí regionu Střední Haná.
V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci.
Do čtvrté výzvy jsou pro příjem projektových žádostí vybrány následující Fiche:
Fiche Č. 2· Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury
IFinanční alokace cca 200.000,- Kč/
Fiche Č. 2 - Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury:
Hlavní uplatňované opatření z PRV:
111.2.1.1.Obnova a rozvoj vesnic
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Vedlejší opatření z PRV:
111.2.1.2.Občanské vybavení a služby
111.2.2.Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Fiche Č. 5· Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby
/Finanční alokace cca 427.697,· Kč/
Fiche Č. 5 - Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby:
Hlavní uplatňované opatření z PRV:
111.2.1.2.Občanské vybavení a služby
111.2.1.1.Obnova a rozvoj vesnic
111.2.2.Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z
hlavního opatření/podopatření.

Definice příjemce dotace:
Fiche Č. 2 - Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury
- 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-Ii 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.

Fiche Č. 5 - Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a službv
- 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
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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-Ii 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.
Podrobný popis financovaných
www.masstrednihana.cz.
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TERMIN PRIJMU ZADOSTI
Termín příjmu žádostí na MAS
Žadatel předá žádost na sekretariátu MAS Střední Haná v termínu od 4. Října 2010 do 11. října 2010.
Žádosti budou přijímány v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin, a to po předchozí telefonické domluvě.
Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny.
Při konečném hodnocení projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje také datum a čas podání žádosti.

MISTO PODANI
Adresa, místo podání žádostí
Sekretariát MAS Střední Haná, Pivovarský hotel Kojetín, nám. Dr. E. Beneše 61, 752 01 Kojetín.

ZPUSOB PODANI
Způsob dodání žádosti na MAS
Žadatel předá žádost na sekretariátu MAS Střední Haná osobně prostřednictvím svého statutárního
orgánu, v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou
právnickou osobu. Je možné i předložení žádosti prostřednictvím zmocněného zástupce / zástupců, a
to na základě ověřené plné moci Uetřeba úředně ověřený podpis).

ZADOST O DOTACI
Forma předložení žádosti o dotaci na MAS
Žádost, povinné i nepovinné přílohy se předkládají ve 2 pare (ve 2 vyhotoveních). Jedno pare musí být
originálem nebo ověřenou kopií dokladu, druhé pare může být prostá (neověřená) kopie dokumentu.
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Výjimku tvoří technická dokumentace, půdorys stavby či dispozice technologie a katastrální mapa, které
nemusí být originálem nebo ověřenou kopií, dostačující je pouze prostá kopie.
Žádost a projekt (připravený v souladu se závaznou osnovou) budou kromě tištěných vyhotovení
předloženy rovněž elektronicky na CD (1x).

DOBA A MISTO REALIZACE PROJEKTU
Termín pro zahájení realizace projektu
Způsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska času následovně (pokud není v Samostatné příloze 9
stanoveno jinak):
1. od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení - výdaje nutné k přípravě projektu
2. od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení - výdaje spojené s nákupem nemovitosti
3. od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF do data předložení Žádosti o proplacení - ostatní
výdaje.
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. Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení na příslušný RO SZIF v termínu stanoveném
Dohodou, nejpozději však do 24 měsíců od podpisu Dohody. Předtím však Žádost o proplacení
předkládá žadatel ke kontrole na MAS, a to nejméně 14 dní před termínem odevzdání na RO SZIF.
Území pro realizaci projektů
Region Střední Haná - Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Obědkovice, Oplocany,
Polkovice, Stříbrnice, Tovačov, Troubky, Uhřičice, Ivaň, Zářlčl.

KONTAKT PRO DALSIINFORMACE
Kontakt na manažera MAS a další osoby spojené s realizací SPL
Ing. Jiří Šírek, předseda správní rady společnosti, 581 277 401, j.sirek@radnice.kojetin.cz
Ing. Zbyněk Muller, ředitel společnosti, 777 327 325, muller@bmasistent.com
Bc. Iva Dokoupilová, manažerka projektů, 725 889 593, dokoupilova@bmasistent.com

PRILOHY PRO ZADATELE
Fiche Č. 2 - Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury
Fiche Č. 5 - Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby
www.masstrednihana.cz
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Pravidla pro opatření IV.1.1.
http://www.szif.czlirj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa
zeni%2Feafrd%2Fosa4%2F1 %2F11 %2F1262594025468.pdf

anon%2Fcs%2Fdokumenty

ke sta

Samostatná příloha 9, přehled podmínek pro Fiche opatření
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa
zeni%2Feafrd%2Fosa4%2F1 %2F11 %2F1243242994578.pdf

anon%2Fcs%2Fdokumenty

ke sta

Dodatek Č. 1 k Samostatné příloze 9 PravideIIV.1.1.
http://www.szif.czlirj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa
zeni%2Feafrd%2Fosa4%2F1 %2F11 %2F12577 48206000.pdf

anon%2Fcs%2Fdokumenty

ke sta

Dodatek Č. 2 k Samostatné příloze 9 PravideIIV.1.1.
http://www.szif.czlirj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa
zeni%2Feafrd%2Fosa4%2F1 %2F11 %2F1272957266556.pdf

anon%2Fcs%2Fdokumenty

ke sta

Pravidla pro opatření IV.1.2.
http://www.szif.czlirj/portallanonymous/CmDocument?rid=%2Fapa
afrd%2Fosa4%2F1 %2F12%2F1242215197656.pdf

anon%2Fcs%2Fdokumenty

Závazná osnova projektu- Samostatná příloha 9
http://www.szif.czlirj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa
zeni%2Feafrd%2Fosa4%2F1 %2F11 %2F1243242994578.pdf

ke stazeni%2Fe

anon%2Fcs%2Fdokumenty

ke sta

Formulář Žádost o dotaci
http://www.szif.czlirj/portallanonymous/CmDocument?rid=%2Fapa
afrd%2F1243251972421.pdf

V Kojetíně, dne 9.9.2010

anon%2Fcs%2Fdokumenty ke stazeni%2Fe

