MAS Společná CIDLINA, o.s. se sídlem v Nepolisech
vyhlašuje VÝZVU č. 1 pro rok 2010
na realizaci Strategického plánu Leader Nejen společná řeka
z Programu rozvoje venkova ČR OSA IV. opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

Vyhlášení výzvy: 15.března 2010
Výzva je vyhlášena na následující Fiche:

Fiche č. 3 Udržení a rozvoj mikropodniků v regionu
Vytvoření příznivých podmínek a prostředí pro podnikání malých podniků. Zajištění dalšího rozvoje a
konkurenceschopnosti. Kapacita tzv. brownfields je v současné době nevyužívána a řada těchto budov a
areálů chátrá. Fiche je zaměřena především na výstavby, modernizace a rekonstrukce těchto objektů.
Typy žadatelů: fyzické i právnické osoby (i bez historie), které splňují podmínky do zařazení mikropodniků,
žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů.
Způsobilé výdaje: min. 50.000,- Kč, max. 2.000.000,- Kč od registrace projektu
Max. výše dotace: 60 % způsobilých výdajů, dotace je poskytována v režimu veřejné podpory.
Alokovaná částka na tuto fichi je přibližně 2 000.000,- Kč.

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, svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozd.předp.; nestátní neziskové
organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace) dle zákona č.83/1990 Sb., 248/1995
Sb., 227/1997 Sb. ve znění pozd.předp.;církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb. ve znění
pozd.předp.; zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č.40/1964Sb.,o.z. ve
znění pozd.předp., jsou-li jejich členy obce a svazky obcí
Způsobilé výdaje: min. 50.000,- Kč max. 2.000.000,- Kč, při použití III.2.1.2.c 1 mil. Kč (neplatí pro svazek
obcí)
Max. výše dotace: 90 % způsobilých výdajů
Alokovaná částka na tuto fichi je přibližně 3 000.000,- Kč
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Fiche č. 6 Obnova kulturního dědictví regionu
Fiche je zaměřena na obnovu a údržbu místních a regionálních kulturně-historických památek, památníků,
sakrálních staveb, soch a dalších drobných památek.
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 %, maximální výše dotace dle opatření III.2.2. na jednoho příjemce dotace v rámci
tříletých období činí 200 000 EUR za období 2007 - 2013. Podpora je poskytována v režimu de minimis, tzn.
v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na
podporu de minimis, tzn., že celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu subjektu nesmí v
kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR (tento limit platí bez ohledu na formu podpory
nebo její sledovaný cíl).
Alokovaná částka na tuto fichi je přibližně 1.000.000,- Kč

Alokované částky v jednotlivých fichích mohou být kráceny či navyšovány dle přijatých projektů.

Žádost o dotaci bude předložena na vyplněném formuláři (originál + kopie) a elektronicky na CD, projekt
bude předložen v papírové podobě (originál + kopie) a elektronicky na CD, povinné a nepovinné přílohy
v papírové podobě, vše ve dvou vyhotovení (originál + kopie). Žádosti budou přijímány pracovní dny od
8,00 do14,00 hod v termínu od 03.05.2010 do 12.05.2010 po telefonické domluvě 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 a s úředně ověřeným podpisem
žadatele. V této výzvě může žadatel podat v rámci jedné fiche pouze jedinou žádost o dotaci.
Zahájení realizace způsobilých výdajů:
- Výdaje nutné k přípravě projektu (podn. záměr, mark. studie) a výdaje na nákup nemovitostí od
1.1.2007
- Ostatní výdaje (realizace projektu) od zaregistrování Žádosti na RO SZIF
Projekty musí být realizovány na území MAS Společná CIDLINA a vždy do 24. měsíců od podpisu Dohody
seSZIF. Předpokládaný termín žádosti o proplacení: červen 2012 a MAS a srpen 2012 na RO SZIF, V tomto
termínu musí být podána Žádost o proplacení uznatelných výdajů na RO SZIF, kterou žadatel již před tímto
termínem nechal zkontrolovat pracovníkem MAS. Vymezení území, formuláře žádosti o dotaci, povinnou
osnovu projektu, příručku 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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