Výzva č. 7/2014
pro předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování
Strategického plánu LEADER „Abe se nám dobře žilo a abe nám spolem dobře belo“
 Text této výzvy je možno nalézt na webu www.masnaceste.cz nebo v sídle MAS na
níže uvedené adrese.
Místní akční skupina (dále jen MAS) Na cestě k prosperitě, o. s. vyhlašuje dne 10. 1. 2014
Výzvu č. 7/2014 k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2
„Realizace místní rozvojové strategie“ Programu rozvoje venkova ČR (dále jen Žádost o
dotaci).

1. Vyhlašovatel výzvy:
Na cestě k prosperitě, o. s.
Doloplazy 15
798 26 Nezamyslice
IČ: 27035077
www.masnaceste.cz
Kontaktní osoby pro poskytování informací:
Mgr. Dominik Vlč – ředitel MAS
tel: 774 868 837
Martina Kouřilová – manažer MAS
tel: 776 149 273
email: nacestekprosperite@seznam.cz

2. Oblasti podpory:
Žádosti o dotaci se přijímají v rámci tzv. Fichí, ve kterých MAS stanovuje oprávněné příjemce
dotace, cíle, kritéria a další podmínky jednotlivých opatření v souladu se Strategickým
plánem LEADER „Abe se nám dobře žilo a abe nám spolem dobře belo“ a podmínkami
Programu rozvoje venkova ČR. Žádost o dotaci musí být v souladu se všemi podmínkami
uvedenými v dané Fichi a v souladu s dokumenty: Pravidla, kterými se stanovují podmínky
pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové
strategie Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (dále jen „Pravidla PRV
IV.1.2“), Metodika pro tvorbu fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.
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Žadatel v této výzvě může v rámci jedné Fiche podat pouze jedinou Žádost o dotaci.
Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech
způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření.
 Kompletní znění Výzvy, texty Fichí a dokument Pravidla PRV IV.1.2 platné pro 20.
kolo příjmu žádostí a Metodika pro tvorbu fichí, jsou k dispozici ke stažení na
http://www.masnaceste.cz/, popřípadě na vyžádání v sídle MAS.
Výzva č. 7/2014 se vyhlašuje pro tyto 2 Fiche z celkového počtu 6 Fichí:
Fiche č. 3 Podpora služeb cestovního ruchu
Hlavní opatření: III.1.3.2. Ubytování, sport
Vedlejší opatření: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Oprávnění žadatelé/ příjemci dotace:
Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se
zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
-

Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu.

Popis hlavního opatření/podopatření:
Podopatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k
činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití potenciálu
zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Podporována je zejména výstavba
malokapacitních ubytovacích zařízení (ubytovací zařízení, kempy, skupiny chat či
bungalovů) a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro
sportovní vyžití.
Fiche č. 6 Sociální infrastruktura obcí
Hlavní opatření: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Vedlejší opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Oprávnění žadatelé/ příjemci dotace:
Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svazek
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.
Obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
Spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
Ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů.
Nadace podle § 306 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů.
Nadační fond podle § 394 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů.
Zájmová sdružení právnických osob, podle §20f a následujících č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí.
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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).
Pozn.: Změna definice příjemce dotace pro opatření PRV související
s novelizací občanského zákoníku: Se změnou občanského zákoníku dochází ke změně
právních forem některých organizací. Od 1. 1. 2014 zanikají občanská sdružení a vznikají
nové právní formy – spolek, ústav a společnost, které se řídí novým občanským zákoníkem.
Novým občanským zákoníkem se řídí také všechny nadace. Dále s novelizací občanského
zákoníku dochází ke zrušení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
Konkrétní
změna
Pravidel
se
týká
Definice
příjemce
dotace
v
opatřeních/podopatřeních, ve kterých se vyskytují níže uvedené definice. Definice příjemce
dotace je platná pro všechny žadatele v rámci 20. kola příjmu žádostí (tato definice
nahrazuje v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie definici
uvedenou ve schválených Fichích pro 20. kolo příjmu žádostí) a zpětně pro všechny
žadatele/příjemce dotace, kterých se uvedená změna právní formy týká.

Popis hlavního opatření/podopatření:
Dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích v oblasti veřejné
správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a
mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. V zájmu
posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také na
zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních
organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují
lokální identitu a mezilidské vztahy.
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Předpokládaná alokace pro tuto Výzvu činí Kč 987.853,--, z toho:
pro Fichi č. 3 Kč

605.801,-- (61,3%)

pro Fichi č. 6 Kč

382.052,-- (38,7%)

Konečná alokace bude stanovena v den výběru Žádostí o dotaci konečných
žadatelů a bude navýšena o případné další uspořené prostředky. Veškeré tyto
případné další uspořené prostředky (nad částku Kč 987.853,--) budou pak ze 100%
alokovány na Fichi č. 6.

3. Doba realizace projektu, způsobilost výdajů:
Podmínky Pravidel IV.1.2 stanovují pro realizaci projektů v rámci programu LEADER některé
zásadní milníky a maximální délky etap, které je nutno dodržet.
Žádosti o dotaci, které projdou kladně administrativní kontrolou MAS a Výběrová komise
MAS je spolu s Programovým výborem MAS na základě bodového hodnocení doporučí k
realizaci, jsou předány na Regionální odbor SZIF v Olomouci (dále jen RO SZIF)
k zaregistrování v rámci 20. kola PRV. Datum zaregistrování Žádosti na SZIF je zároveň
datem, od něhož jsou výdaje projektu považovány za způsobilé a tedy uznatelné.
RO SZIF provede ověření administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti MAS a pokud
neshledá rozpory, uzavře s žadatelem Dohodu o poskytnutí dotace. Datum podpisu Dohody
je zároveň datem, od něhož začíná běžet lhůta 24 měsíců (resp. 36 měsíců v případě
leasingu), ve které musí být projekt realizován. Realizaci projektu je ovšem současně
žadatel povinen zajistit nejpozději do 30. 6. 2015. Datem ukončení projektu je datum
předložení Žádosti o proplacení na RO SZIF. Předtím musí být Žádost o proplacení
předložena MAS k formální kontrole. MAS si pro provedení této kontroly vyhrazuje lhůtu 14
dnů. Tyto podmínky jsou závazné pro všechny vyhlášené Fiche.
Projekt musí být realizován na území působnosti MAS Na cestě k prosperitě, jež kopíruje
katastrální území obcí:
Brodek u Prostějova, Dobrochov, Dobromilice, Doloplazy, Drysice, Dřevnovice, HradčanyKobeřice, Hruška, Koválovice-Osíčany, Mořice, Němčice nad Hanou, Nezamyslice,
Ondratice, Otaslavice, Pavlovice u Kojetína, Pivín, Podivice, Pustiměř, Radslavice, Srbce,
Tištín, Tvorovice, Víceměřice, Vincencov, Vitčice, Vranovice-Kelčice, Vrchoslavice,
Vřesovice, Zelená Hora, Želeč.
Tato podmínka je závazná pro všechny vyhlášené Fiche.

4. Termíny a způsob příjmu žádostí
Žádost o dotaci je nutno předložit a podepsat osobně v sídle MAS a to prostřednictvím
statutárního zástupce žadatele nebo pověřené osoby, která bude k tomuto úkonu zmocněna
statutárním zástupcem na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy.
Žádosti o dotaci v rámci všech vyhlašovaných Fichí bude možno předkládat v termínu:
31. 1. 2014 – 6. 2. 2014
Příjem žádostí probíhá v pracovní dny od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. v kanceláři
MAS Doloplazy 15. MAS doporučuje žadatelům předložení Žádosti o dotaci předem
telefonicky či e-mailem nahlásit.
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Žádost o dotaci se předkládá v závazné podobě vyplněného Formuláře žádosti o
dotaci včetně přiložených povinných a nepovinných příloh, jejichž seznam je uveden
v dané Fichi. Neúplné žádosti nebudou MAS přijaty.
 Závazný formulář Žádosti o dotaci včetně návodu k vyplnění je k dispozici na webu
www.masnaceste.cz.
Žádost o dotaci musí být předložena v tištěné i elektronické formě, a to tímto
způsobem:




2x v tištěné formě: vyplněný formulář Žádosti o dotaci (tisk ŽoD lze provést na MAS)
4x v tištěné formě: povinné i nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci
1x v elektronické formě (flash disc, CD či DVD): vyplněný formulář Žádosti o dotaci

5. Dokumentace
Žadatelé se při předkládání Žádosti o dotaci, realizaci projektů, podávání Žádosti o
proplacení, zajištění udržitelnosti a dalších činnostech spojených s realizací svých projektů
řídí těmito závaznými dokumenty:




Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
v rámci opatření IV.1.2. Programu venkova ČR na období 2007 – 2013
(ke stažení na http://www.masnaceste.cz/)
Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.
(ke stažení na http://www.masnaceste.cz/)
Fiche, v rámci které se předkládá Žádost o dotaci
(ke stažení na http://www.masnaceste.cz/, případně na vyžádání v sídle MAS)

Podrobné informace a doporučený postup lze nalézt na http://www.masnaceste.cz/
MAS se při vyhlášení výzvy, sběru a hodnocení Žádosti o dotaci, při kontrole žadatelů,
konzultacích a při dalších svých činnostech a jejich financování v rámci realizace
Strategického plánu LEADER „Abe se nám dobře žilo a abe nám spolem dobře belo“ řídí
těmito závaznými dokumenty:





Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
Programu venkova ČR na období 2007 – 2013, Opatření IV.1.1 Místní akční skupina
(ke stažení na http://www.masnaceste.cz/)
„Abe se nám dobře žilo a abe nám spolem dobře belo“ – Strategický plán LEADER
MAS Na cestě k prosperitě na období 2008-2013
(ke stažení na http://www.masnaceste.cz/)
Etický kodex Výběrové komise
(ke stažení na http://www.masnaceste.cz/)
Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů
(ke stažení na http://www.masnaceste.cz/)

V Doloplazích 10. 1. 2014

............................................................
Ing. Jana Otáhalová
předsedkyně Představenstva

............................................................
Bohumila Charvátová
místopředsedkyně Představenstva
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