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

3. výzva MAS Ploština
– realizace Strategického plánu LEADER
Občanské sdružení Místní akční skupina Ploština (dále jen MAS Ploština) tímto
v souladu se strategickým plánem LEADER na období 2007-2013

MAS Ploština – region s perspektivou,
vyhlašuje druhou výzvu na předkládání žádostí o podporu v následujících Fichi:
FICHE 2 – Vzhledné obce MAS Ploština – Obnova a rozvoj vesnic
FICHE 5 – Žijící obce MAS Ploština – Občanské vybavení a služby

IDENTIFIKACE MAS
Název Mas
IČ
Právní forma
Statutární zástupce
Název SPL
Číslo výzvy
Webové stránky Mas
Sídlo Mas
Manažer
Územní působnost MAS

Ploština
27000354
občanské sdružení
Zicha Josef, předseda
MAS Ploština – region s perspektivou
vyhlašovaná výzva je první výzvou v roce 2010, druhou výzvou
celkově vyhlášenou MAS Ploština
www.mas.plostina.cz
Vysoké Pole 118, 763 25 Újezd
Mgr. Zdeněk Miklas
Územní působnost MAS je daná správním obvodem
následujících obcí: Brumov – Bylnice, Drnovice, Haluzice,
Křekov, Loučka, Újezd, Tichov, Valašské Klobouky, Vlachova
Lhota, Vlachovice, Vysoké Pole.
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POPIS FICHI
FICHE 2 – Vzhledné obce MAS Ploština
Hlavní opatření
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Vedlejší opatření
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Cíl FICHE
Cíle Fiche je zlepšení základních služeb na obcí, podpořit investice, které zajistí vyšší
atraktivitu venkovských oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení kvality života.
Výsledkem bude směrování investic do základní dopravní a technické infrastruktury a
zlepšení vzhledu obcí. Zvýšení atraktivity jednotlivých obcí na území MAS je jeden z mnoha
předpokladů pro rozvoj turistického ruchu v našem regionu. Ten v současné době bereme jako
jeden z perspektivních způsobů podpory místní ekonomiky.
Rovněž podpora často chybějícího občanského vybavení a služeb, zejména v oblasti
veřejné správy, školství, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a
mimoškolní péče o děti, tělovýchovy a sportu. Smyslem je posílení sounáležitosti místních
obyvatel, zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a
sportovních organizací a spolků, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu
a mezilidské vztahy.
V neposlední řadě je cílem realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a
zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova zejména okolí objektů
s historickým významem.
Oprávněný žadatel
- 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, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí
Finanční alokace pro tuto FICHI v této výzvě je cca 1 074 628 ,- Kč
Podrobný popis FICHE, jejich opatření a uznatelných nákladů lze získat na
www.mas.plostina.cz
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FICHE 5 – Žijící obce MAS Ploština

Hlavní opatření
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Vedlejší opatření
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Cíl FICHE
Tato FICHE je více zaměřena na záležitosti související se službami a sociální
infrastrukturou na obcích – jak pro občany obecně, tak i pro zájmová sdružení a spolky, které
realizují ten vlastní venkovský život.
Výsledkem podpory by tedy měly být investice do chybějícího občanského vybavení a
služeb, zázemí pro spolkovou činnost. Smyslem je posílení sounáležitosti místních obyvatel,
zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních
organizací a spolků, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a
mezilidské vztahy.
Investice budou rovněž směrovány do základní dopravní a technické infrastruktury a
zlepšení vzhledu obcí. V neposlední řadě je cílem realizovat investice spojené s udržováním,
obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. Takto investované
prostředky by však měly především sloužit ke komplexní realizaci v daném místě, tak aby
výsledkem byl ucelený výstup.
Oprávněný žadatel
- 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, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí
- Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a
postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a
náboženských společnostech.
Finanční alokace pro tuto FICHI v této výzvě je cca 1 074 628 ,- Kč
Podrobný popis FICHE, jejich opatření a uznatelných nákladů lze získat na
www.mas.plostina.cz
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Upozornění:
V rámci jedné výzvy může jeden žadatel podat maximálně jednu žádost o
podporu z vyhlášené FICHE.
Předložené projekty do jednotlivých FICHI musí být koncipovány tak, aby z
hlavního opatření (nebo podopatření) žadatel čerpal více než 50% všech způsobilých
výdajů.

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ NA MAS, ČASOVÝ HARMONOGRAM
Žádosti budou přijímány v sídle MAS po předchozí domluvě v termínu od 23.8.2010
do 17.9.2010 do 15:00 hodin.
Žadatel bude o úspěšnosti projektu v rámci administrace na MAS Ploština vyrozuměn
písemnou nebo elektronickou cestou nejpozději do 28.10.2010
Místo podání:

MAS Ploština
Vysoké Pole 118 (budova obecního úřadu)
763 25

Čas podání:

V pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin

ZPŮSOB PODÁNÍ
Žadatel – jeho statutární zástupce, popřípadě statutární orgán – předává žádost osobně
v sídle MAS. Alternativně může žádost podat i osoba k tomuto úkonu zplnomocněná, po
prokázání plné moci s úředně ověřeným podpisem.

ŽÁDOST O DOTACI
Žádost se podává na předepsaném formuláři, s povinnými přílohami, a to ve dvou
vyhotoveních. Formulář Žádosti o dotaci je ke stažení na www stránkách SZIF (záložky
PRV/OSA IV. Leader/1.Implementace místní rozvojové strategie/1.2.Realizace místní
rozvojové strategie/Ke stažení) nebo na následujících odkazech:
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
(http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/1243251972421.pdf)

Instruktážní list pro vyplňování formuláře Žádosti o dotaci
(http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa4
%2F1%2F12%2F1250082050781.pdf)
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V sídle MAS Ploština bude možno po předchozí domluvě získat formulář žádosti
s aktuálními údaji pro tuto výzvu na elektronickém datovém nosiči.
Na níže uvedeném odkaze je ke stažení Samostatná příloha 9, kde jsou uvedeny
veškeré podrobnosti k podávaným žádostem, včetně číselníků uznatelných nákladů k
jednotlivým opatřením a podopatřením.
Samostatná příloha 9
(http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa4
%2F1%2F11%2F1243242994578.pdf)

Pravidla IV.1.2
(http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa4
%2F1%2F12%2F1242215197656.pdf)

•
•
•
•

Popis projektu bude vyhotoven dle závazné osnovy, která je stanovená v Samostatné
příloze 9.
Správně vyplněná žádost, včetně všech povinných příloh, se předkládá ve dvou
vyhotoveních.
Minimálně jedno vyhotovení žádosti bude originálem nebo jeho ověřenou kopií. Jestliže
je přílohou i technická dokumentace, půdorys stavby či dispozice technologie nebo
katastrální mapa, je přijatelná i prostá kopie této dokumentace.
Kromě tištěné podoby žádosti žadatel předloží i Popis projektu v elektronické podobě na
nosiči CD.

DOBA A MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Závazné termíny pro realizaci projektu:
uznatelné náklady
•
•
•

příprava projektu – 1.1.2007 (pokud není stanoveno jinak)
eventuální nákupy nemovitostí – 1.1.2007 (pokud není stanoveno jinak)
ostatní uznatelné náklady realizace projektu - od data zaregistrování projektu do data
předložení žádosti o proplacení výdajů

termín předložení žádosti o proplacení výdajů na MAS/ RO SZIF
•
•

Žadatel je povinen zrealizovat projekt jak fyzicky tak i finančně do 24 měsíců od
podpisu Dohody.
Žadatel je povinen podat žádost o proplacení nejpozději do 23 měsíců od data podpisu
Dohody na MAS Ploština a nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody na RO SZIF
Olomouc.

území pro realizaci projektů
Území pro realizaci projektů je shodné s území uvedeným v oddíle Identifikace MAS územní působnost MAS.
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KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE
Manažer

Mgr. Zdenek Miklas
Tel.: 605 224 670, 724 704 366, E-mail: plostina@seznam.cz

Adm. pracovník

Lenka Častulíková
Tel.: 724 224 656, 724 704 366, E-mail: l.castulikova@seznam.cz

Předseda

Josef Zicha
Tel.: 606 766 008, E-mail: obecvp@volny.cz
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3. výzva MAS Ploština
– realizace Strategického plánu LEADER
Občanské sdružení Místní akční skupina Ploština (dále jen MAS Ploština) tímto
v souladu se strategickým plánem LEADER na období 2007-2013

MAS Ploština – region s perspektivou,
vyhlašuje druhou výzvu na předkládání žádostí o podporu v následujících Fichi:
FICHE 2 – Vzhledné obce MAS Ploština – Obnova a rozvoj vesnic
FICHE 5 – Žijící obce MAS Ploština – Občanské vybavení a služby

IDENTIFIKACE MAS
Název Mas
IČ
Právní forma
Statutární zástupce
Název SPL
Číslo výzvy
Webové stránky Mas
Sídlo Mas
Manažer
Územní působnost MAS

Ploština
27000354
občanské sdružení
Zicha Josef, předseda
MAS Ploština – region s perspektivou
vyhlašovaná výzva je první výzvou v roce 2010, druhou výzvou
celkově vyhlášenou MAS Ploština
www.mas.plostina.cz
Vysoké Pole 118, 763 25 Újezd
Mgr. Zdeněk Miklas
Územní působnost MAS je daná správním obvodem
následujících obcí: Brumov – Bylnice, Drnovice, Haluzice,
Křekov, Loučka, Újezd, Tichov, Valašské Klobouky, Vlachova
Lhota, Vlachovice, Vysoké Pole.
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POPIS FICHI
FICHE 2 – Vzhledné obce MAS Ploština
Hlavní opatření
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Vedlejší opatření
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Cíl FICHE
Cíle Fiche je zlepšení základních služeb na obcí, podpořit investice, které zajistí vyšší
atraktivitu venkovských oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení kvality života.
Výsledkem bude směrování investic do základní dopravní a technické infrastruktury a
zlepšení vzhledu obcí. Zvýšení atraktivity jednotlivých obcí na území MAS je jeden z mnoha
předpokladů pro rozvoj turistického ruchu v našem regionu. Ten v současné době bereme jako
jeden z perspektivních způsobů podpory místní ekonomiky.
Rovněž podpora často chybějícího občanského vybavení a služeb, zejména v oblasti
veřejné správy, školství, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a
mimoškolní péče o děti, tělovýchovy a sportu. Smyslem je posílení sounáležitosti místních
obyvatel, zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a
sportovních organizací a spolků, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu
a mezilidské vztahy.
V neposlední řadě je cílem realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a
zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova zejména okolí objektů
s historickým významem.
Oprávněný žadatel
- 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, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí
Finanční alokace pro tuto FICHI v této výzvě je cca 1 074 628 ,- Kč
Podrobný popis FICHE, jejich opatření a uznatelných nákladů lze získat na
www.mas.plostina.cz
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FICHE 5 – Žijící obce MAS Ploština

Hlavní opatření
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Vedlejší opatření
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Cíl FICHE
Tato FICHE je více zaměřena na záležitosti související se službami a sociální
infrastrukturou na obcích – jak pro občany obecně, tak i pro zájmová sdružení a spolky, které
realizují ten vlastní venkovský život.
Výsledkem podpory by tedy měly být investice do chybějícího občanského vybavení a
služeb, zázemí pro spolkovou činnost. Smyslem je posílení sounáležitosti místních obyvatel,
zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních
organizací a spolků, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a
mezilidské vztahy.
Investice budou rovněž směrovány do základní dopravní a technické infrastruktury a
zlepšení vzhledu obcí. V neposlední řadě je cílem realizovat investice spojené s udržováním,
obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. Takto investované
prostředky by však měly především sloužit ke komplexní realizaci v daném místě, tak aby
výsledkem byl ucelený výstup.
Oprávněný žadatel
- 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, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí
- Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a
postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a
náboženských společnostech.
Finanční alokace pro tuto FICHI v této výzvě je cca 1 074 628 ,- Kč
Podrobný popis FICHE, jejich opatření a uznatelných nákladů lze získat na
www.mas.plostina.cz
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Upozornění:
V rámci jedné výzvy může jeden žadatel podat maximálně jednu žádost o
podporu z vyhlášené FICHE.
Předložené projekty do jednotlivých FICHI musí být koncipovány tak, aby z
hlavního opatření (nebo podopatření) žadatel čerpal více než 50% všech způsobilých
výdajů.

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ NA MAS, ČASOVÝ HARMONOGRAM
Žádosti budou přijímány v sídle MAS po předchozí domluvě v termínu od 23.8.2010
do 17.9.2010 do 15:00 hodin.
Žadatel bude o úspěšnosti projektu v rámci administrace na MAS Ploština vyrozuměn
písemnou nebo elektronickou cestou nejpozději do 28.10.2010
Místo podání:

MAS Ploština
Vysoké Pole 118 (budova obecního úřadu)
763 25

Čas podání:

V pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin

ZPŮSOB PODÁNÍ
Žadatel – jeho statutární zástupce, popřípadě statutární orgán – předává žádost osobně
v sídle MAS. Alternativně může žádost podat i osoba k tomuto úkonu zplnomocněná, po
prokázání plné moci s úředně ověřeným podpisem.

ŽÁDOST O DOTACI
Žádost se podává na předepsaném formuláři, s povinnými přílohami, a to ve dvou
vyhotoveních. Formulář Žádosti o dotaci je ke stažení na www stránkách SZIF (záložky
PRV/OSA IV. Leader/1.Implementace místní rozvojové strategie/1.2.Realizace místní
rozvojové strategie/Ke stažení) nebo na následujících odkazech:
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
(http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/1243251972421.pdf)

Instruktážní list pro vyplňování formuláře Žádosti o dotaci
(http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa4
%2F1%2F12%2F1250082050781.pdf)
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V sídle MAS Ploština bude možno po předchozí domluvě získat formulář žádosti
s aktuálními údaji pro tuto výzvu na elektronickém datovém nosiči.
Na níže uvedeném odkaze je ke stažení Samostatná příloha 9, kde jsou uvedeny
veškeré podrobnosti k podávaným žádostem, včetně číselníků uznatelných nákladů k
jednotlivým opatřením a podopatřením.
Samostatná příloha 9
(http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa4
%2F1%2F11%2F1243242994578.pdf)

Pravidla IV.1.2
(http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa4
%2F1%2F12%2F1242215197656.pdf)

•
•
•
•

Popis projektu bude vyhotoven dle závazné osnovy, která je stanovená v Samostatné
příloze 9.
Správně vyplněná žádost, včetně všech povinných příloh, se předkládá ve dvou
vyhotoveních.
Minimálně jedno vyhotovení žádosti bude originálem nebo jeho ověřenou kopií. Jestliže
je přílohou i technická dokumentace, půdorys stavby či dispozice technologie nebo
katastrální mapa, je přijatelná i prostá kopie této dokumentace.
Kromě tištěné podoby žádosti žadatel předloží i Popis projektu v elektronické podobě na
nosiči CD.

DOBA A MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Závazné termíny pro realizaci projektu:
uznatelné náklady
•
•
•

příprava projektu – 1.1.2007 (pokud není stanoveno jinak)
eventuální nákupy nemovitostí – 1.1.2007 (pokud není stanoveno jinak)
ostatní uznatelné náklady realizace projektu - od data zaregistrování projektu do data
předložení žádosti o proplacení výdajů

termín předložení žádosti o proplacení výdajů na MAS/ RO SZIF
•
•

Žadatel je povinen zrealizovat projekt jak fyzicky tak i finančně do 24 měsíců od
podpisu Dohody.
Žadatel je povinen podat žádost o proplacení nejpozději do 23 měsíců od data podpisu
Dohody na MAS Ploština a nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody na RO SZIF
Olomouc.

území pro realizaci projektů
Území pro realizaci projektů je shodné s území uvedeným v oddíle Identifikace MAS územní působnost MAS.
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KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE
Manažer

Mgr. Zdenek Miklas
Tel.: 605 224 670, 724 704 366, E-mail: plostina@seznam.cz

Adm. pracovník

Lenka Častulíková
Tel.: 724 224 656, 724 704 366, E-mail: l.castulikova@seznam.cz

Předseda

Josef Zicha
Tel.: 606 766 008, E-mail: obecvp@volny.cz

