MINISTERSTVO ZEMÌDÌLSTVÍ
PROGRAM LEADER ÈR - 2006

výzva

místní akèní skupiny
Èeský Západ - Místní partnerství
k pøedkládání žádostí o dotace
Místní akèní skupina Èeský Západ - Místní partnerství vyhlašuje výzvu k pøedkládání žádostí o dotace v souladu se
zámìrem Další (k)rok schváleným Ministerstvem zemìdìlství ÈR v rámci programu LEADER ÈR 2006 (dotaèní titul
Zhodnocení pøírodních a kulturních zdrojù). MAS Èeský Západ – Místní partnerství bude v roce 2006 podporovat
vybrané projekty, které jsou v souladu se zámìrem MAS a Pravidly Programu LEADER ÈR na rok 2006.
Podporovan
á opatøení
Podporovaná
Opatøení è. 1 - Zlepšete Èeský Západ (pøedpokládaná výše prostøedkù k dispozici 1 milion Kè) bude podporovat pøedevším projekty v oblasti rozvoje místního cestovního ruchu (zlepšení nabídky a kvality, zajištìní základní infrastruktury), zvýšení pøitažlivosti území, obnovy významných památek a dalších objektù podobného charakteru a jejich
využití pro rozvoj cestovního ruchu a zemìdìlství. Toto opatøení je zamìøeno také na projekty obnovy a ochrany
pøírodních lokalit a nové formy využití a regenerace krajiny nebo obnovy a využití starách zátìží (brownfields)
nebo opuštìných objektù pro rozvoj cestovního ruchu.
Opa
tøení è. 2 - Zvýšení ekonomické sob
ìstaènosti a pøizpùsobivosti zemìdìlských subjektù (pøedpokládaná výše proOpatøení
sobìstaènosti
støedkù k dispozici 1,2 milionu Kè) je zamìøeno na projekty, smìøující k diverzifikaci èinností zemìdìlských subjektù
(napø. agroturistika, hippoturistika, ekozemìdìlství, apod.), vytváøení základní infrastruktury pro diverzifikaci èinností zemìdìlských subjektù nebo projekty spolupráce zemìdìlských subjektù a propojení jejich èinnosti s ostatními
subjekty.
Opat
øení è. 3 - Navázání aktivní spolupráce s dalšími regiony (pøedpokládaná výše prostøedkù k dispozici 0,5 milionu
Opatøení
Kè) bude podoporovat pøedevším tzv. "zrcadlové" projekty a projekty pøenosu zkušeností z jiných regionù zejména
ve výše uvedených oblastech.
Obecnì bude kladen dùraz také na inovativnost jednotlivých projektù. Zmìny pøedpokládaného rozvržení finanèních prostøedkù do jednotlivých opatøení jsou možné zejména v závislosti na kvalitì a množství pøedložených
projektù.
Typy projektù
Podporovány budou pouze investièní projekty
projekty, zamìøené na revitalizaci budov a pøírodních lokalit; obnovu a budování nových vhodných ploch a prostorù pro podnikání v cestovním ruchu; výstavbu a obnovu doprovodné infrastruktury; obnovu kulturních památek a venkovské podoby obcí, nákup strojù, zaøízení, rostlin, zvíøat a technologie,
poèítaèù, softwaru nebo realizaci pøeshranièního projektu výše uvedeného typu
typu.
Územní vymezení
Projekt musí být realizován na katastrálním území obcí, jež jsou èleny svazkù obcí Mikroregion Konstantinolázeòsko
nebo Støíbrský region (s výjimkou obce Prostiboø), mìsta Planá u Mariánských Lázní nebo obce Hnìvnice.
> pokra
èování na druhé stranì
pokraèování

Vymezení vhodných žadatelù
Podnikatelské subjekty (fyzické a právnické osoby), které mají jako hlavní nebo vedlejší èinnost zaregistrovánu zemìdìlskou nebo lesnickou prvovýrobu a splòují další podmínky jako subjekty drobného a støedního podnikání, jejichž místo podnikání a realizace projektu odpovídá výše uvedenému územnímu vymezení.
Neziskové subjekty
subjekty, jejichž sídlo nebo pùsobnost a místo realizace jimi pøedložených projektù odpovídá výše uvedenému územnímu vymezení.
Obce a svazky obcí
obcí, jejichž katastry a místo realizace jimi pøedložených projektù odpovídá výše uvedenému územnímu vymezení.
Forma a výše podpory
Podpora je poskytována jako systémová investièní dotace (dále jen „dotace“) na realizaci vybraných projektù.
Projekty neziskových subjektù (obcí, svazkù obcí, neziskových organizací) - maximálnì 80% ze státního rozpoètu,
minimálnì 20% vlastní (v pøípadì obcí nebo svazkù obcí jde o územní rozpoèty).
Projekty ziskových subjektù (podnikajících právnických a fyzických osob) - maximálnì 50% ze státního rozpoètu,
minimálnì 50% vlastní.
Celkové pøijatelné náklady na jeden projekt od 100.000,- Kè do nejvýše 10.000.000,- Kè (za pøedpokladu vìtšího
podílu vlastních prostøedkù).
Doba trvání projektu
Celý projekt musí být dokonèen nejpozdìji do 20. prosince 2006
2006. Dokonèením se rozumí pøedložení žádosti o vydání kolaudaèního rozhodnutí (pøipadá-li v úvahu), respektive oznámení o zahájení zkušebního provozu (pøipadá-li
v úvahu). Schválená dotace na projekt musí být vyèerpána v roce 2006
2006, pøièemž poslední termín pro podání požadavku na úhradu faktur je 12. prosince 2006.
Termín a místo pro pøedkládání projektu
Žadatelé mohou po pøedchozí domluvì pøihlásit své projekty na pøedepsaném formuláøi od 28. 4. 2006 do 31. 5.
2006 do 16.00 hodin v kanceláøi MAS na Obecním úøadì Olbramov, Olbramov 5. Zde bude k dispozici i formuláø
žádosti a další nezbytné dokumenty.
Kontaktní osoby
Miroslava Válová
Válová, pøedseda MAS
kanceláø:
Obecní úøad Olbramov, Olbramov 5
tel. 374 692 021, 724 183 671, e-mail: valova@leader-ceskyzapad.cz,
Jan Martínek
Martínek, jednatel MAS
kanceláø:
Centrum pro komunitní práci západní Èechy, Americká 29, Plzeò
tel. 377 329 558, 777 793 728, e-mail: martinek@leader-ceskyzapad.cz
Vzhledem k pomìrné administrativní nároènosti pøípravy projektu (formuláø a povinné pøílohy žádosti), nutnosti
èujeme konzultovat Váš projektový zám
ìr v co nejbližší dobì na výše
seznámit se s pravidly Programu, atd., doporu
doporuèujeme
zámìr
uvedené kontaktní adrese.
Další informace
Veškeré informace neuvedené v této Výzvì, vèetnì závazných podmínek, Pravidel, náležitostí žádosti, pøijatelných
nákladù, pøedepsaných formuláøù apod. jsou uvedeny na internetových stránkách www.leader-ceskyzapad.cz
(Programy / Leader ÈR 2006) a www.mze.cz (Dotace a programy / LEADER ÈR 2005-2007 / Podklady pro žadatele).
Dodržení tìchto podmínek a Pravidel je nezbytné pro pøijetí projektu.

www.leader-ceskyzapad.cz

