MAS Společná CIDLINA, o.s. se sídlem v Nepolisech
vyhlašuje VÝZVU č. 1

na realizaci Strategického plánu Leader Nejen společná řeka
z Programu rozvoje venkova ČR OSA IV. opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva je vyhlášena na následující fiche:
Fiche č. 2 Rozvoj cestovního ruchu v regionu
Fiche má na málo atraktivním území regionu z hlediska cestovního ruchu podporovat nalákání potencionálních turistů,
zlepšit základní i doprovodnou turistickou infrastrukturu včetně poskytovaných služeb. Fiche bude podporovat rozvoj
ubytovacích a stravovacích zařízení, především tzv. agrofarmy, biofarmy, výstavbu pěších či vycházkových tras a
orientačních turist. systémů v regionu.
Typy žadatelů: zemědělský podnikatel, NNO, zájmová sdružení právnických osob, nezemědělské podnikatelské subjekty
pouze pokud činnost zahajují, nebo mají kratší než dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu.
Žadatelem v záměru b) nemůže být nezisková organizace (subjekt, který není založen za účelem podnikání dle odst. 3 a 8
§18 zákona č. 586/1997 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) a zájmové sdružení právnických osob podle
§ 20f a následujícího zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Způsobilé výdaje: min. 50.000,- Kč max. 2.000.000,- Kč od registrace projektu
Max. výše dotace: Malé podniky 60 %, střední podniky 50 %, velké podniky 40 % způsobilých výdajů
Fiche č. 4 Podpora výchovy a vzdělávání obyvatel k místním tradicím
Lidský potenciál je velmi důležitou, flexibilní a hybnou silou celého regionu, proto je potřeba jej neustále rozvíjet. Fiche by se
měla zaměřit na zvýšení kvalifikace a vzdělanosti obyvatel.
Typy žadatelů: obce, svazky obcí, NNO
Způsobilé výdaje: min. 50.000,- Kč, max. 1.000.000,- Kč od registrace projektu
Max. výše dotace: 100 % způsobilých výdajů
Fiche č. 5 Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany
Rozvoj bydlení, technické infrastruktury, dopravní dostupnosti a uchování kvalitního životního prostředí jsou jedny z
nejdůležitějších faktorů, podmiňující sociální i ekonomický růst a zvyšování kvality života v obcích regionu. Fiche podporuje
stavební výdaje na obnovu a novou výstavbu budov, ploch v oblasti sociální, kulturní, vzdělávací, sportovní a volnočasové
infrastruktury.
Typy žadatelů: obce, církve a jejich organizace, NNO, zájmová sdružení právnických osob
Způsobilé výdaje: min. 50.000,- Kč max. 2.000.000,- Kč od registrace projektu
Max. výše dotace: 90 % způsobilých výdajů
Alokovaná částka na tuto výzvu pro všechny tři fiche je 5.494.271,- Kč
Žádost o dotaci bude předložena na vyplněném formuláři a CD, projekt bude předložen v papírové podobě a elektronicky na
CD, povinné a nepovinné přílohy v papírové podobě, vše v jednom vyhotovení. Žádosti budou přijímány od 1.9.2008 do
10.9.2008 do 14,00 hod. v sídle MAS (Nepolisy 75), po tomto termínu nebudou žádosti přijímány. Předložení žádosti musí
učinit žadatel osobně nebo jím pověřená osoba na základě zmocnění s vymezením obsahu a platnosti.
Projekty musí být realizovány na území MAS Společná CIDLINA a žádost o proplacení musí být podána nejpozději do 18.
měsíců od podpisu Dohody se SZIF (předpokládaný termín: červen 2010 na MAS a červenec 2010 na RO SZIF) Způsobilé
výdaje mohou být realizovány od registrace projektu na SZIF.
Vymezení území, formuláře žádosti o dotaci, povinná osnova projektu, příručka pro žadatele, celé znění fichí, Pravidla PRV
IV.1.1. a IV.1.2. a další informace získáte na www.spolecnacidlina.cz a u manažera sdružení Jany Bitnerové na tel. čísle
739 065 778 nebo na info@spolecnacidlina.cz
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