V souladu se Strategickým plánem LEADER
Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko o.p.s.
pro období 2007-2013

„MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo“
(registrační číslo MAS: 07/002/41100/231/000066)
vyhlašuje Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s.
v roce 2012

8. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
NA REALIZACI PROJEKTŮ
Zaměření výzvy:
Fiche 2 DIVERZIFIKACE
Fiche 8 ŘEMESLA A SLUŽBY
Výše dotace (ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena
dotace):
Fiche 2 DIVERZIFIKACE – 30 % až 50 %
Fiche 8 ŘEMESLA A SLUŽBY – 50 %

Termín výzvy: 13. duben – 4. květen 2012
Termín pro předkládání žádostí: 2. až 4. květen 2012
Kontakt: Kancelář MAS, Mírové náměstí 208, Netolice
e-mail: leader@netolice.cz, mas@netolice.cz
tel.: 773 660 983 (p. Kolář), 388 325 356 (p. Míková)
Celé znění výzvy včetně veškerých potřebných informací najdou
žadatelé na www.mas-netolice.cz, odkaz LEADER 2008 – 2013,
8. Výzva – podklady pro žadatele. V případě dotazů nás kontaktujte.

Číslo výzvy: 8

Alokace 8. výzvy: cca 0,92 mil. Kč

Základní podmínky Fichí v rámci 8. výzvy:
Fiche 2 – Diverzifikace
Hlavní opatření: III.1.1. – Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Zaměření Fiche:
• rozšíření nabídky a služeb na území MAS poskytovaných zemědělskými subjekty
• zajištění dalších příjmů zemědělských subjektů z nezemědělské činnosti
Příjemce dotace:
• fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě minimálně 2 roky v
souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů;

Maximální výše způsobilých výdajů: 300 000,- Kč
Minimální výše způsobilých výdajů: 50 000,- Kč
Výše dotace:
Malé podniky – až 50 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Střední podniky – až 40 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Velké podniky – až 30 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Režim podpory:
-

Režim de minimis
Bloková výjimka

Fiche 8 – Řemesla a služby
Hlavní opatření: III.1.2. – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Zaměření Fiche:
•
•
•
•

podpora tradičních řemesel a služeb
podpora malých živností
udržení kvality služeb na venkově
podpora zaměstnanosti v regionu

Příjemce dotace:
• Fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro
zařazení do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů;

Maximální výše způsobilých výdajů:
Minimální výše způsobilých výdajů:

200 000,- Kč
40 000,- Kč

Výše dotace: 50% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Režim podpory:
-

Režim de minimis
Bloková výjimka

------------------------------------------------------------------------------------------------Kompletní znění Fichí s dalšími podmínkami na www.mas-netolice.cz,
v záložce Leader 2008-2013 - 8. výzva
Žadatel může v rámci jedné Fiche podat pouze jednu Žádost o dotaci.
Místo realizace projektu: Projekt muže být realizován pouze na území působnosti MAS
Blanský les – Netolicko (tj. v členských obcích MAS ležících na území mikroregionu Blanský
les – podhůří, Podkletí a Netolicko) k datu vyhlášení této výzvy.
Členský mikroregion
MAS Blanský les – Netolicko
o.p.s.

Blanský les – podhůří

Netolicko
Podkletí

Název obce
Boršov nad Vltavou, Branišov, Břehov, Čakov, Dubné,
Habří, Homole, Hradce, Jankov, Kamenný Újezd,
Kvítkovice, Lipí, Planá, Radošovice, Strýčice, Včelná,
Vrábče, Záboří, Závraty, Žabovřesky
Babice, Hracholusky, Chvalovice, Lužice, Mahouš,
Němčice, Netolice, Olšovice, Vitějovice
Brloh, Holubov, Křemže, Mojné, Nová Ves (ČK),
Srnín, Zlatá Koruna

Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení nejdříve na MAS, následně na RO SZIF
v termínu stanoveném Dohodou, nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody.
Časové rozlišení způsobilých výdajů projektu:
• od 1. 1. 2007 do data předložení Žádosti o proplacení výdaje nutné k přípravě projektu
(projektová a technická dokumentace, podnikatelský záměr, marketingová studie apod.),
výdaje spojené s nákupem nemovitostí, pokud není v pravidlech stanoveno jinak
• od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF do data předložení Žádosti o proplacení –
ostatní výdaje
Místo a způsob předkládání žádostí:
Žádosti na realizaci projektu je možné předkládat pouze v kanceláři MAS, Mírové nám. 208, 384
11 Netolice (Budova radnice, 2. patro).
Termín pro předkládání žádostí:
Žádosti je možné předkládat na výše uvedenou adresu v období od 2. do 4. května 2012, a to
vždy od 8,00 do 11,00 a od 12,00 do 15,00 hod..
Žádost se předkládá na MAS pouze v elektronické podobě (na CD, USB, e-mailem – vytištěno
bude v kanceláři MAS) ve formátu *.pdf. Povinné a nepovinné přílohy jsou předkládány ve 3
vyhotoveních v tištěné podobě (1x originál + 2x prostá kopie). Nepožadované přílohy
nebudou přijaty.
Přijaty budou pouze úplné žádosti (žádost včetně příloh ve stejný termín). Žadatel předkládá
žádost osobně (příp. prostřednictvím pověřené osoby na základě plné moci s úředně ověřeným
podpisem).

Registrace žádostí na RO SZIF: 16. kolo příjmu, červen 2012
Kontakty, konzultace k 8. výzvě:
Kancelář MAS, Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
Ing. Václav Kolář - 773 660 983, e-mail: leader@netolice.cz nebo mas@netolice.cz
Gabriela Míková - 388 325 356, e-mail: kancelarmas@netolice.cz
UPOZORNĚNÍ: pro sjednání termínu konzultace a termínu pro předložení žádosti
doporučujeme se telefonicky domluvit s pracovníky kanceláře MAS.

Podklady, kterými je třeba se řídit při zpracování žádosti:
• Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu
rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové
strategie
• Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2
• Fiche 2, Fiche 8
• Metodická příručka pro žadatele – 8. výzva
• Výzva k předkládání žádostí
• Informace uvedené na webových stránkách MAS a SZIF (www.mas-netolice.cz,
www.szif.cz)

Znění výzvy a veškeré potřebné informace a podklady
(Pravidla opatření IV.1.2., kompletní znění Fichí, metodická příručka MAS pro
žadatele s podrobným rozpisem preferenčních kritérií, formulář Žádosti o dotaci
včetně instruktážního listu, dokumentaci
k zadávacímu řízení atd.) naleznete na:
WWW.MAS-NETOLICE.CZ

