Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Místní akční skupina Brána do Českého ráje, o.s.
sídlo: Libuň 27, 507 15 Libuň
IČO: 270 45 757
vyhlašuje v souladu se „Strategickým plánem LEADER MAS Brána do Českého ráje“
schváleným Ministerstvem zemědělství ČR v rámci Programu rozvoje venkova,
opatření IV. I.1. Místní akční skupina

7. výzvu pro žadatele k předkládání projektů
Podpořeny budou projekty, které naplní následující Fiche:

Fiche č. 1 Modernizace zemědělských podniků
Hlavní opatření: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Charakter fiche: investice do zemědělských staveb, technologií a strojů v rostlinné a
živočišné výrobě a zpracování biomasy pro vlastní potřebu podniku.
Typ žadatelů: 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. 800.000,- Kč
Max. výše dotace: 40 - 60 % způsobilých výdajů
Režim podpory: ostatní
Výše alokace financích na fichi č.1: 1 200 000 Kč

Fiche č. 2 Podpora cestovního ruchu
Hlavní opatření: III.1.3.2. Ubytování, sport
Charakter fiche: výstavba a rekonstrukce malokapacitních ubytovacích a stravovacích
zařízení, půjčoven sportovního vybavení, objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití
hostů, úprava ploch parkovišť a příjezdových cest a vybavení těchto objektů
Typ žadatelů: 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, Obce podle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Svazky 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, Nestátní
neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
(občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o
nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a
nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace), Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a
následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Nezemědělské
podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu, Příspěvkové organizace zřízené obcí

Způsobilé výdaje: min. 50 000 Kč, max. 800 000 Kč

Max. výše dotace: 60 % způsobilých výdajů
Režim podpory: de minimis nebo bloková výjimka
Výše alokace financích na fichi č. 2: 2 300 000 Kč

Fiche č. 6 Podpora nezemědělského podnikání
Hlavní opatření: III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Charakter fiche: Podpora zakládání nových a rozvoj existujících nezemědělských podniků
nejmenší velikosti - mikropodniků, včetně vzniku nových živností, modernizace stávajících
podniků formou rekonstrukce provozoven a nákupem nového vybavení: technologií a strojů.
Typ žadatelů: 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; žadatel nesmí mít všechny
živnosti přerušené/zrušené.
Způsobilé výdaje: min. 50 000 Kč, max. 600 000 Kč
Max. výše dotace: 60 % způsobilých výdajů
Režim podpory: de minimis nebo bloková výjimka
Výše alokace financích na fichi č. 6: 900 000 Kč
Termín vyhlášení výzvy 3.12.2012
Termín příjmu žádostí: 4.2. 2013 od 12:00 - do 18:00
5.2. 2013 od 8:00 - do 12:00
Místo podání žádostí: kancelář MAS BCR (v budově Obecního úřadu v Libuni čp. 27)
Způsob podání žádosti: žadatel osobně, prostřednictvím statutárního zástupce nebo
prostřednictvím pověřené osoby (nutno předložit zmocnění s vymezením obsahu a platnosti
s úředně ověřeným podpisem žadatele)
Forma předložení žádosti: žádost v elektronické podobě (vyplněný formulář žádosti – na
USB, CD nebo zaslat předem e-mailem), 2 x povinné a nepovinné přílohy v papírové podobě
(1 x pro SZIF, 1 x v kopii pro MAS)
Registrace projektů na RO SZIF v Hradci Králové: v rámci 18.kola výzvy (předpokládaný
termín 6. - 12.3.2013)
Výběr projektů k financování ze strany MAS proběhne do konce února 2013 dle „Předpisu
pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů“, předpis je k dispozici na
stránkách: www.masbcr.cz (v záložce: výzvy MAS/ výzva 7) nebo v kanceláři MAS
Hlavní podmínky:
- projekt realizován na území příslušném MAS Brána do Českého ráje
- projekt splňuje účel, rozsah a další podmínky příslušné Fiche
- žadatel splňuje definici příjemce dotace stanovené v příslušné Fichi
- v každém kole výzvy může žadatel předložit pouze jednu žádost v rámci jedné Fiche
- způsobilé výdaje mohou být realizovány od data registrace projektů na SZIF, výjimku
tvoří výdaje na technickou a projektovou dokumentaci a na nákup nemovitostí – ty
mohou být realizovány od 1.1.2007
- ukončení projektu: nejpozději do 24 měsíců, resp. 36 měsíců (v případě financování
formou leasingu) od podpisu Dohody (do té doby musí být podána žádost o proplacení
na RO SZIF, žádost musí být předtím zkontrolována MAS BCR).

Kompletní znění fichí, aktuální Pravidla, formulář žádosti s instruktážním listem je možné
nalézt na stránkách: www.masbcr.cz (v záložce Dotace Leader z PRV/výzva 7). Je rovněž
možné je zaslat zájemcům elektronicky e- mailem.
Kontakty:
Ing. Alena Klacková, projektová manažerka MAS BCR, tel: 606 618 112
e-mail: masbcr@seznam.cz
Konzultace k projektům jsou poskytovány v kanceláři MAS v Libuni, případně v místě
realizace projektu, termín si je třeba telefonicky dohodnout s manažerkou.
Pro zájemce o dotace bude uspořádán seminář k jednotlivým fichím: dne 7.1.2013 v
v Libuni od 14 00 hodin v budově Obecního úřadu v 1. patře (zasedací místnost MAS).

Helena Červová
předsedkyně MAS Brána do Českého ráje

