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MAS Společná CIDLINA, o.s. se sídlem v Nepolisech
vyhlašuje VÝZVU č. 1 pro rok 2013
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: 29. března 2013 na následující Fiche:
Fiche č. 1 Udržení a rozvoj zemědělců v regionu

Zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení ekonomické výkonnosti zemědělských podniků.
Podpora je určena pro:
 stavby pro živočišnou a rostlinnou výrobu
 technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu včetně zemědělské techniky
 zpracování biomasy a bioplynu pro energetické účely
 prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby
 nákup staveb a pozemků souvisejících s projektem, projektová a technická dokumentace
Typy žadatelů: Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem
jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při
kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě a zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo
právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem 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: 50 % způsobilých výdajů (žadatel do 40 let) a 40 % způsobilých výdajů (ostatní)
Alokovaná částka na tuto fichi je minimálně 1 000.000,- Kč.

Fiche č. 3 Udržení a rozvoj mikropodniků v regionu

Vytvoření příznivých podmínek a prostředí pro podnikání na venkově.
Podpora je určena pro:
 provozovny určené pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků
 nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků
 nákup staveb a pozemků souvisejících s projektem, projektová a technická dokumentace
Typy žadatelů: fyzické i právnické osoby (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie
mikropodniků, žadatel nesmí být zem. pod. dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozd. předpisů.
Způsobilé výdaje: min. 50.000,- Kč, max. 2.000.000,- Kč od registrace projektu
Max. výše dotace: 60 % způsobilých výdajů v režimu de minimis.
Alokovaná částka na tuto fichi je minimálně 1 000.000,- Kč.
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Fiche č. 5 Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany

Zachování vzhledu a charakteru obcí. Rozvoj občanské vybavenosti, technické infrastruktury, dopravní dostupnosti a
uchování kvalitního životního prostředí, revitalizace veř. prostranství, veř. budov se zachováním tradičního rázu
zástavby, staveb a struktur krajiny. Zachování a rozšíření zázemí pro volnočasové aktivity.
Podpora je určena pro:
Hlavní opatření
 Občanské vybavení v oblasti sociální a kulturní infrastruktury, péče o děti, vzdělání, sportu a volnočas. aktivit
 Občanské vybavení v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, informačních a školících center a budov
hasičských zbrojnic a zvířecích útulků
 Občanské vybavení v souvislosti s církevními aktivitami
Vedlejší opatření (min. 50 % nákladů projektu musí být realizováno z hlavního opatření)
 Výdaje na parkové úpravy veřejných prostranství obce
 Výdaje na nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství
Hlavní i vedlejší opatření
 Nákup staveb souvisejících s projektem
 Projektová a technická dokumentace
Typy žadatelů: obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve, příspěvkové organizace
Způsobilé výdaje: min. 50.000,- Kč max. 2.000.000,- Kč od registrace projektu
Max. výše dotace: 90 % způsobilých výdajů bez veřejné podpory a v režimu de minimis
Alokovaná částka na tuto fichi je minimálně 3.200.000,- Kč.

Alokované částky v jednotlivých fichích mohou být kráceny či navyšovány dle přijatých projektů.
Žádost o dotaci bude předložena ve vyplněném formuláři na CD, včetně všech příloh v papírové podobě (originál +
kopie). Žádosti budou přijímány pracovní dny od 8,00 do 14,00 hod v termínu od 09. 05. 2013 do 23. 05. 2013 po
telefonické domluvě s p. Pražákovou na tel č. 731 519 838, v sídle MAS (Nepolisy 75). Ukončení příjmu žádostí končí
23. 05. 2013 v 11,00 hod., po tomto termínu nebudou žádosti přijímány. Předložení žádosti musí učinit žadatel
osobně nebo jím pověřená osoba na základě zmocnění s vymezením obsahu a platnosti. V této výzvě může žadatel
podat v rámci jedné fiche pouze jedinou žádost o dotaci. Projekty přijaté ve výzvě č. 1/2013 budou registrovány
v 19. kole PRV ČR.
Projekty musí být realizovány na území MAS Společná CIDLINA a realizovány do 30. 6. 2015. Vymezení území,
formuláře žádosti o dotaci, příručku pro žadatele, celé znění fichí, transparentnost výběru, 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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