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

Strategický plán LEADER
6. VÝZVA - JARO 2012
Místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří vyhlašuje dnem 12. 4. 2012 v pořadí 6. výzvu (6/2012) k příjmu žádostí o čerpání
prostředku alokovaných na realizaci Strategického plánu LEADER (SPL) „Náš region“ v rámci 16. kola Programu rozvoje venkova.
Příjem žádostí:

od 10. 5. 2012 do 11. 5. 2012

Místo podání žádostí:

10. 5. od 8 do 17 hod.
11. 5. od 8 do 13 hod.
kancelář MAS Region Pošembeří, Náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Způsob podání:

žádost bude předložena osobně statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou;
na flash disku: žádost a povinné a nepovinné přílohy
v tištěné podobě: 4 paré povinných a nepovinných příloh

Kontakt:

Ing. Šárka Pučálková, manager SPL, e-mail: leader@posemberi.cz
Kancelář MAS, tel.: 314 001 024 - 025
Časový harmonogram aktuální výzvy je zveřejněn na www.posemberi.cz

Celková alokace:

7.000.000,- Kč

V rámci 6. výzvy budou přijímány žádosti o dotaci pro následující Fiche:
Fiche 4
PŘÍMĚSTSKÝ TURISTICKÝ RUCH – i za humny je hezky
Hlavní opatření: Podopatření III.1.3.2. Ubytování, sport

Oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, příspěvkové organizace
zřízené obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, fyzické a
právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se
zákonem č. 252/1997 Sb., nezemědělské podnikatelské subjekty, které
podnikají v oblasti cestovního ruchu

Fiche 5
ZEMĚDĚLCI (ZEMĚDĚLSTVÍ) – důležitá součást našeho regionu I.
Hlavní opatření: Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských
podniků
Vedlejší opatření: Podopatření I.1.3.1. Přidávání hodnoty
zemědělským a potravinářským produktům

Oprávněný žadatel: zemědělský podnikatel, podnikatelský subjekt,
který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci,
výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce
krmiv

Fiche 9
ZEMĚDĚLCI (ZEMĚDĚLSTVÍ) – důležitá součást našeho regionu
Hlavní opatření: Podopatření I.1.3.1. Přidávání hodnoty
zemědělským a potravinářským produktům
Vedlejší opatření: Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských
podniků

Oprávněný žadatel: zemědělský podnikatel, podnikatelský subjekt,
který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci,
výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce
krmiv

Fiche 10
PODNIKÁNÍ – dobrý základ pro rozvoj regionu
Hlavní opatření: Opatření III.1.2. Podpora zakládání podniků a
jejich rozvoje

Oprávněný žadatel: fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez
historie)

Fiche 11
ZEMĚDĚLCI – nová šance podnikání
Hlavní opatření: Opatření III.1.1.. Diverzifikace činností
nezemědělské povahy

Oprávněný žadatel: fyzické a právnické osoby, které podnikají
v zemědělské výrobě minimálně 2 roky, v záměru b) skupina osob
sdružená smlouvu o sdružení dle § 829 a následujících zákona č.
40/1964 Sb.

Projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření
•
•
•

V jednom kole přijmu žádostí muže žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jednu Žádost o dotaci
Přesné znění Fichí, formulář Žádosti o dotaci a osnova, instruktážní list pro její vyplnění a související dokumenty jsou k dispozici na webových
stránkách MAS www.posemberi.cz/leader/VI.výzva
Další informace týkající se osy IV.1.2. LEADER Programu rozvoje venkova najdete na stránkách www.mze.cz a www.szif.cz.

•
•
•

•

•
•

Předkládané projekty musí být realizovány na území MAS Region Pošembeří (mapa území viz. www.posemberi.cz )
Způsobilé výdaje mohou být realizovány po zaregistrování projektu na RO SZIF
Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení způsobilých výdajů nejprve MAS (v termínu nejpozději do 23 měsíců od podpisu dohody) a po
kontrole RO SZIF (v termínu stanoveném dohodou, nejpozději však do 24 měsíců od podpisu dohody)
Školení pro žadatele proběhne ve čtvrtek 19.4. 2012 v Českém Brode, kancelář MAS, od 13:00 h do 16:30 h
Osobní konzultace budou probíhat v pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě od 20. 4. 2012 do 9. 5. 2012
Pokud projekt v konečném součtu/celku dosáhne méně jak 55 % bodového zisku (100% se počítá od nejvýše hodnoceného projektu v
dané výzvě napříč vyhlášenými Fichemi), nebude podpořen. Dojde- li k tomu, že v rámci dané výzvy a vyhlášené Fiche nedosáhne
žádný projekt potřebných 55 % bodového zisku, bude finanční alokace pro danou Fichi přesunuta do dalších alokací dané výzvy nebo
bude přesunuta do dalších výzev /Pozn.: Toto kritérium přijatelnosti bude hodnoceno po hodnocení projektu výběrovou komisí/

