Mladé nápady
pro Český Západ
informační seminář pro žadatele
18. dubna 2006

místní akční skupina
- MAS vznikala v letech 2003 - 2004
- Mikroregion Konstantinolázeňsko,
Stříbrský region, město Planá
a obec Hněvnice
- snaží se o maximální zapojení
místních subjektů (podnikatelů,
neziskových organizací a obcí)
- rozvojová strategie zaměřena na
efektivní využívání přírodních
a kulturních zdrojů regionu
- MAS byla úspěšná v programech
Leader ČR 2004 (přes 5 mil. Kč)
a Leader+ 2005-6 (přes 12 mil. Kč)

představení programu
Miroslava Válová I předsedkyně MAS

Mladé nápady
pro Český Západ
- program podpořen Ministerstvem
pro místní rozvoj v rámci "POV"
- celková dotace přes 4 mil. Kč
bude rozdělena na dílčí
projekty - tzv. Akce
- Akce by měly vycházet z nápadů
nebo potřeb dětí a mládeže
v regionu Český Západ

cíle programu
- zapojení dětí a mládeže
do obnovy a rozvoje regionu
- vytváření pozitivního vztahu
mladých obyvatel k jejich okolí
jako předpokladu pro trvale
udržitelný rozvoj obce/regionu
- důraz na dlouhodobou péči
o děti a mládež
- zapojení dalších místních aktérů:
obcí, spolků i podnikatelů
hlavní cílová skupina
- místní děti a mládež
sekundární cílová skupina
- mladí návštěvníci regionu

výběr a realizace Akcí
- předložení projektového záměru
do úterý 2. 5. 2006 do 16:00
- účast na veřejné prezentaci
dne 9. 5. 2006 od 14:00
- doporučení Regionálního
parlamentu mladých
- rozhodnutí Výběrové komise
a Výboru partnerství MAS
- realizace Akce do 30. 11. 2006
doprovodné aktivity
- dle zájmu účastníků projektu
zajišťuje MAS Český Západ

územní vymezení - region Český Západ
- jednotlivé Akce mohou být realizovány pouze na území
MAS Český Západ - Místní partnerství

Mikroregion Konstantinolázeňsko
Bezdružice, Cebiv, Černošín, Horní Kozolupy, Konstantinovy
Lázně, Kokašice, Lestkov, Olbramov, Záchlumí
Stříbrský region
Benešovice, Erpužice, Kladruby, Kostelec, Kšice, Ošelín,
Prostiboř, Skapce, Stříbro, Sulislav, Svojšín, Sytno, Trpísty,
Únehle, Vranov, Zhoř
ostatní obce a města
Hněvnice, Planá u Mariánských Lázní

podporované aktivity
- ucelené projekty nebo akce
v těchto oblastech:
- Historické a přírodní dědictví
- Vzdělávání a péče o mládež
- Hřiště a aktivní život
- nebude podporováno:
- běžná opakující se činnost
bez "přidané hodnoty" - např.
personál pro činnost kroužků
- aktivity bez zřejmého přínosu
pro děti a mládež
- aktivity s okrajovým přínosem
pro děti a mládež

1) Historické a přírodní dědictví
- dokumentace a rekonstrukce historických památek
regionu nebo jiných objektů podobného charakteru
vč. zpracovávání projektových dokumentací a studií
(kašny, drobné sakrální památky, kostely)
- vytváření nových prvků (aleje, drobné stavby)
příklady projektů
- opravy kostelů a jiných památek, užívaných především
mladými lidmi
- opravy místních památek se zapojením mládeže
- spolupráce s odbornými školami, absolventy
- výsadba alejí

2) Vzdělávání a péče o mládež
- zlepšení podmínek pro vzdělávání na venkově (vybavení, ...)
- vybudování a rekonstrukce potřebné infrastruktury
(bezpečný přístup do škol)
- vzdělávací a osvětové aktivity
- sociální témata - kluby pro děti, aktivity dětských domovů, ...
- setkávání mládeže, tábory, spolupráce mládeže, apod.
- naučné stezky
- moderní technologie
příklady projektů
- vybavení škol zařízením, technikou a pomůckami
- úpravy přístupových cest do škol a veřejných prostranství
- zařízení pro děti a mladé lidi (klubovny, kluby, mládežnické
ubytovny, stacionáře, chráněné dílny, ...)
- mezinárodní dobrovolnické workcampy
- využití a zpřístupnění internetu apod.

3) Hřiště a aktivní život
- budování, modernizace a rekonstrukce sportovišť
a dětských hřišť, veřejných prostranství, kluboven a přístřešků, určených především pro využívání dětmi a mládeží
vč. doprovodné infrastruktury k nim a zpracování potřebné
projektové dokumentace s veřejným projednáváním
- kulturní, společenské a sportovní akce pro mládež
- další aktivity, které budou mít viditelný přínos pro děti a mládež
příklady projektů
- dětská hřiště, sportoviště (vč. skateparků), tělocvičny, cvičiště
vč. vybavení
- akce pro děti a mládež regionálního významu
- vybavení a zařízení pro pořádání akcí pro děti a mládež

informace pro žadatele o dotaci
Honza Florian I administrátor programu

přijatelní žadatelé
- obce, města, svazky obcí
- neziskové organizace
- občanská sdružení
- obecně prospěšné společnosti

- vzdělávacím institucím
- mateřské školky
- základní školy
- zvláštní školy
- základní umělecké školy
- střední školy a učiliště
- gymnázia

- podnikatelské subjekty
- společnosti s ručením omezeným
- akciové společnosti
- podnikající fyzické osoby

- další subjekty zabývající
se prací s děti a mládeží
- např. sportovní kluby

- fyzické osoby a subjekty bez IČO
- pouze ve zdůvodněných případech

výše dotace
- max. 70% uznatelných nákladů
u neziskových projektů
- max. 50% uznatelných nákladů
u podnikatelských a ziskových
projektů (na tyto projekty je rezervováno min. 300.000 Kč)
- min. výše dotace je 25.000 Kč
(tj. celkové min. náklady projektu
jsou 36.000 Kč)
- max. výše dotace je 1.000.000 Kč
- dotaci je možno kombinovat ze
zdroji EU, Plzeňského kraje nebo
nadací do max. výše 80%
(tj. vlastní podíl min. 20%)

financování Akcí
- projekty mohou být výhradně investičního (stavby) nebo
neinvestičního (opravy, drobné nákupy, akce, ...) charakteru,
nelze kombinovat investiční a neinvestiční Akci (rozdělit na 2)
- veškeré náklady, hrazené z dotace, musí být fakturovatelné;
ostatní náklady (drobné výdaje, mzdy apod.) mohou být hrazeny pouze z vlastního podílu na celkových nákladech Akce
- DPH je uznatelným nákladem pouze pro neplátce DPH
průběh financování
- realizátor Akce nejdříve profinancuje vlastní podíl (z vlastního
bankovního účtu nebo z pokladny) a předloží doklady na MAS
(možnost výjimky)
- další náklady uhradí realizátor na základě faktur od svých
dodavatelů a následně je (průbežně) přefakturuje MKL
(dle Dohody o spolupráci), který je po kontrole proplatí
zpět realizátorovi

podání žádosti - projektového záměru
- předložení projektového záměru na předepsaném
formuláři v rozsahu max. 4 strany formátu A4 v papírové
(podepsané) i elektronické podobě
- povinné přílohy - pouze čestné prohlášení
- nepovinné přílohy - fotodokumentace apod.
- uzávěrka příjmu žádostí dne 2. 5. 2006 v 16:00
- prezentace projektového záměru na veřejné prezentaci
v délce cca 5 - 10 minut (bude upřesněno) dne 9. 5. 2006
- v případě výběru doplnění projektové dokumentace
do 6. 6. 2006 a uzavření Dohody o spolupráci s MKL
- podání žádosti o proplacení a závěrečné zprávy
nejpozději do 6. 12. 2006

projektový záměr
1 / název projektu
2 / předkladatel
- kontakt, sídlo, odpovědná osoba
- popis dosavadní činnosti
3 / typ projektu
1) Historické a přírodní dědictví
2) Vzdělávání a péče o mládež
3) Hřiště a aktivní život
- projekt může být i průřezový - uvést hlavní
oblast a poznačit, že projekt je průřezový
4 / místo realizace
- na území MAS Český Západ - Místní partnerství
- projekty spolupráce mohou být zčásti realizovány i mimo
území MAS - uvést!

5 / popis obsahu projektu, návaznost, hlavní cíle a dopad
- hlavní souhrnné informace o projektu
- přímá návaznost na již dříve realizované aktivity
- vytyčené cíle a očekávaný dopad realizace projektu
Př. Hlavním cílem projektu je vytvoření nového dětského hřiště
u mateřské školky. Děti budou zapojeny do výběru typů
prolézaček, obdobným způsobem jako v loňském roce
pomáhaly s výběrem barev pro vymalování tříd. Stejně jako
u této aktivity se i nyní budou podílet rodiče dětí při osazení
prolézaček a jejich údržbě. Výsledkem tak bude dlouhodobý
pozitivní vztah dětí i jejich rodičů k novému hřišti.
6 / popis zapojení dětí a mládeže do přípravy a realizace
projektu, příp. přínos projektu pro místní děti a mládež a dopad
na tuto skupinu
- popis konkrétního způsobu zapojení dětí (plánování, příprava,
je to jejich nápad?, podílení se na realizaci, ...)
- popis konkrétního přínosu projektu pro děti (např. zvýšení
bezpečnosti, možností sportovního vyžití, uskutečnění jejich
nápadu...)

7 / seznam dětí a mládeže, zapojených do projektu
- uveďte jmenný seznam, pokud už existuje konkrétní skupina
(lze odkázat na přílohu)
- nebo identifikujte skupinu (např. všichni žáci ZŠ - 50 dětí)
- věková specifikace skupiny
- existuje nějaký vedoucí (učitel), nebo se skupina řídí sama?
- pokud skupina ještě není, uveďte jak ji chcete vytvořit
8 / spolupracující subjekty a způsob jejich zapojení,
vč. případné mezinárodní spolupráce
- uveďte jestli projekt obce zahrnuje zapojení např. školy,
nebo odborníka či jiného partnera a krátce popište jejich roli
v projektu
- pokud se jedná o subjekt, který není v regionu všeobecně
známý (zejména v případě mezinárodní spolupráce), krátce jej
představte nebo přiložte jeho propagační materiál
9 / způsob informování veřejnosti o projektu
- uveďte, budete-li v rámci projektu např. vydávat tiskové
zprávy, plakáty. pozvánky apod. - musí být dokladovatelné

10 / zajímavosti projektu
- zde uveďte čím je projekt specifický a jedinečný
11 / výstupy projektu
- konkrétní materiální výstupy
např. opravná střecha na kostele, 10 ks stolních počítačů, apod.
- konkrétní nemateriální výstupy
např. veřejná projednávání, akce pro děti
- uveďte i případná rizika, která by mohla zabránit jejich dosažení
12 / monitorovací indikátory
- stanovte obecné výstupy (celkové nebo průběžné), kterých
Váš projekt dosáhne (např. opravené nemovitosti - 1 kus,
nebo vybudovaný chodník - 50 metrů)
- jejich dosažení bude předmětem kontroly

13 / časový harmonogram
- zde uveďte čím je projekt specifický a jedinečný
14 / současný stav připravenosti projektu
- existuje spolupracující skupina mládeže, již se sešla?
- je již vydáno stavební povolení?
- existuje koordinátor nebo facilitátor projektu?
15 / dlouhodobý pohled a udržitelnost
- uveďte, kdo a jak bude zajišťovat údržbu výstupů
- bude skupina mladých zapojena i po ukončení projektu?
16 / rozpočet (v Kč)
- uveďte předpokládané základní položky rozpočtu Akce
17 / způsob zajištění vlastního podílu na financování
např. vlastní zdroje, příspěvek obce, sponzorský dar...

18 / další informace
- u stavebních projektů popište vlastnický případně jiný, např.
nájemní vztah k předmětné nemovitosti
- uveďte bude-li projekt vyžadovat stavební povolení nebo
ohlášení stavby a bylo-li o něj již požádáno
- uveďte, zda-li projekt bude vyžadovat posouzení orgánu
památkové péče nebo orgánu ochrany životního prostředí apod.
Podpis statutárního zástupce a razítko
Místo, datum

Příloha / Čestné prohlášení
- souhlas s pravidly
- realizace na území MAS
- zajištění vlastního podílu
- zapojení dětí a mládeže
- doložení potřebné projektové dokumentace do 6. 6. 2006

hodnotící kritéria výběru projektů
1) Soulad s projektovou fiší a s Programem obnovy venkova
2) Návaznost, rozvoj a udržitelnost, potřebnost realizace Akce
3) Připravenost k realizaci, odpovídající harmonogram a účelnost
nákladů, finanční zabezpečenost
4) Zapojení místních dětí a mládeže do přípravy a realizace Akce,
přínos Akce pro místní děti a mládež
5) Akce podporuje vytváření dlouhodobého pozitivního vztahu
dětí a mládeže k regionu Český Západ
6) Akce podporuje trvalou péči o děti a mládež v regionu
7) Akce využívá principů místního partnerství
8) Využití mezinárodní spolupráce
9) Péče o místní kulturní a přírodní památky
10) Rozvoj volnočasových aktivit
11) Inovativnost a dobrá praxe
12) Vytvoření nových pracovních míst
13) Podnikatelský projekt (ano = 3, ne = 0)
CELKEM

0 - 5*
0-5
0 - 5*
0 - 10*
0-5
0-5
0-3
0-3
0-5
0-3
0-5
0-3
0/3
0 - 60

dokumentace projektu
bude upřesněno dle charakteru projektu
- doklad o právní subjektivitě a doklad o přidělení IČO
(stanovy, výpis z obchodního rejstříku, apod.)
- doklad o vlastnictví bankovního účtu (smlouva, výpis, ...)
- čestné prohlášení (DPH, bezpečnost hřišť a sportovišť)
- doplnění projektového záměru dle požadavků MAS
- doklad o vlastnictví nebo nájmu pozemku či nemovitosti
(výpis z katastru, nájemní smlouva, ...)
- platné stavební povolení nebo ohlášení stavby
- vyjádření orgánů památkové péče, ochrany přírody, EIA ...
- doklad o provedení výběrového řízení (u projektů nad 2
miliony Kč)
- smlouva s dodavatelem
- vše v originále nebo ověřené kopii

rekapitulace
- projekty musí být přínosné
především pro místní děti
a mládež a měly by zahrnovat
jejich aktivní zapojení
- doporučujeme konzultovat
- žádosti se předkládají do
úterý 2. 5. 2006 do 16:00
- veřejná prezentace projektových záměrů dne 9. 5. 2006
- dotace 70% (resp. 50%)
- realizace do konce listopadu 2006

Děkujeme
za pozornost.

Miroslava Válová, předseda MAS
tel. 374692021, 724183671
valova@leader-ceskyzapad.cz
Honza Florian, administrátor programu
tel. 374692021, 777870202
florian@leader-ceskyzapad.cz
www.leader-ceskyzapad.cz

