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dotace & granty
31.1. OP Životní prostředí
Prioritní osa 3 a 6 – viz Inf. 01/2008
31.1. Nadace pro souč. umění
Umělecké dílo ve veř. prostoru
1.2. Agentura mládež
Mládež v akci
31.1. Plzeňský kraj
Kulturní památky - viz Inf. 01/2008
8.2. Plzeňský kraj
PSOV – viz Inf. 01/2008
12.2. Plzeňský kraj
Kultura – viz Inf. 01/2008
20.2. Plzeňský kraj
Cestovní ruch, infocentra
29.2. Fin. mech. EHP/Norska
viz Inf. 01/2008
3.3. Blokový grant pro NNO
viz Inf. 01/2008
14.3. ROP NUTS II Jihozápad
viz Inf. 01/2008
17.3. Program rozvoje venkova
Zemědělské dotace – viz vpravo
31.3. Nadace Landek
Hornické památky a dokumenty
30.4. OP Životní prostředí
Prioritní osa 1 - viz Inf. 01/2008

kontakty
kancelář místní akční skupiny
Český Západ - Místní partnerství
Miroslava Válová, předseda MAS
OÚ Olbramov
Olbramov 5
349 01 pošta Stříbro
T 374 692 021
M 724 183 671
E valova@leader-ceskyzapad.cz
Turistické a environmentální
Informační centrum Kladruby
Jan Florian, asistent MAS
Husova 6
349 61 Kladruby u Stříbra
M 777 870 202
E florian@leader-ceskyzapad.cz
ICQ 403793789

Vydává občanské sdružení
Český Západ – Místní partnerství.
Imformatorium je rozesíláno
pomocí e-mailové Konference
Partnerství, do které se můžete
přihlásit pomocí e-mailu na
informatorium@leader-ceskyzapad.cz,
jako předmět zprávy uveďte „prihlasit“.
Pro odhlášení odběru zašlete na
informatorium@leader-ceskyzapad.cz
e-mail s předmětem „odhlasit“.

PRV: DALŠÍ DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE
Program rozvoje venkova vyhlásil již 3. výzvu,
tentokrát opět pro projekty především zemědělských podnikatelů. Příjem žádostí na RO SZIF
bude probíhat od 26.2. do 17.3. 2008, u opatření
I.3.2. (mladí zemědělci) pouze od 3.3. do 14.3.
Vzhledem k tomu, že ve v případě shodnosti bodů
rozhoduje datum přijetí žádosti, doporučujeme
žádost předložit co nejdříve v daném rozmezí.
I v tomto případě nabízí MAS konzultace a pomoc
při zpracování žádosti.
I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
- žadatelé: zemědělci (FO, PO)
- aktivity: stavby a technologie pro živočišnou
a rostlinnou výrobu
- dotace: 40-60%

PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
ČESKÁ REPUBLIKA – BAVORSKO VYHLÁŠEN
Ve čtvrtek 24.1.2008 byl vyhlášen Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko, nástupce známého Interregu IIIA. Bude podporovat
především aktivity přeshraniční spolupráce a to
pouze realizované veřejnými subjekty (obce,
školy, NNO, …) dotacemi až do výše 85%.
Vzhledem k tomu, že úplná dokumentace tohoto
programu zatím nebyla zveřejněna, přinášíme
proto alespoň obecný přehled oblastí podpory, na
které bude v rámci programu možné žádat dotace.
Žádosti se budou předkládat dvojjazyčně – českoněmecky na Krajský úřad Plzeňského kraje.

I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců
- žadatelé: začínající zemědělci do 40 let
- aktivity: investice v rámci rostlinné a
živočišné
výroby, výroby osiv a sadby, vlastní produkce
zemědělské výroby, stroje pro zemědělskou
výrobu, nákup budovy a pozemku
- dotace: cca 1.100 tis. Kč

1. Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě
- výzkum, vývoj, technologie, inovace, analýzy
trhu, odbytu a prodeje, výstavy a veletrhy
- rozvoj podnikání
- cestovní ruch, volný čas, kultura
- profesní vzdělávání a trh práce
- výchova a všeobecné vzděl., věda, výzkum
- zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana
a ochrana před katastrofami
- spolupráce mezi institucemi

II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření
- žadatelé: vlastníci nebo nájemci lesa
- aktivity: viz název
- dotace: až 100%

2. Rozvoj území a životního prostředí
- životní prostředí a ochrana přírody
- úz. plánování a rozvoj venkovského prostoru
- doprava
- studie a koncepce k výše uvedeným

II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích
- žadatelé: vlastníci nebo nájemci lesa
- aktivity: posílení rekreační funkce lesa,
zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa,
naučné stezky, orientační systémy
- dotace: až 100%

MÁTE ZÁJEM O ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI?
Zpracování projektových žádostí vč. kompletace
nabízí MAS Český Západ. Zájemci o zpracování
žádosti o dotaci v rámci některého z výše uvedených programů se prosím obraťte co nejdříve
na jeden z kontaktů uvedených v levém sloupci.

III.1.1.a) Diverzifikace činností nezemědělské
povahy
- žadatelé: zemědělci (FO, PO) v obcích do
2000 obyv.
- aktivity: budovy a plochy pro nezemědělskou
činnost, výrobní zařízení, výpočetní technika
III.1.1.b-d) Diverzifikace činností nezemědělské
povahy
- žadatelé: zemědělci (FO, PO) kromě
mikropodniků
- aktivity: bioplynové stanice, kotelny a výtopny na biomasu, výroba tvarovaných biopaliv
- dotace: 36-56% (dle velikosti podniku)
III.1.2.a) Zakládání a rozvoj mikropodniků
- žadatelé: mikropodnikatelé nezemědělci (FO,
PO) v obcích do 2000 obyv.
- aktivity: budovy a plochy pro mikropodniky,
výrobní zařízení a technologie, výpočetní
technika – pouze aktivity dle klas. CZ.NACE
- dotace: 56%
III.1.2.b-d) Podpora zakládání podniků a jejich
rozvoje
- žadatelé: zemědělci (FO, PO) kromě
mikropodniků
- aktivity: bioplynové stanice, kotelny a výtopny na biomasu, výroba tvarovaných biopaliv
- dotace: 36-56% (dle velikosti podniku)
Více o Programu rozvoje venkova na www.szif.cz.

DOPLNĚNÍ K INFU O ROP JIHOZÁPAD
V předchozím Informatoriu jsme Vás informovali
o vyhlášení Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad. Zapomněli jsme ale uvést
některá omezení, vycházející z tzv. komplementarity z jinými operačními programy EU. Prosím
věnujte proto pozornost následujícím omezením,
která jsou členěna dle jednotlivých opatření ROP.
1.5 - Obce pod 500 obyv. mohou žádat pouze
na projekty nad 5 mil. Kč. Pro ostatní obce toto
omezení neplatí.
2.2 a 2.3 – Nelze regenerace brownfields s budoucím využitím pro podnikání a zemědělství.
2.4, 2.5, 2.6 a 3.2 – Nelze v obcích do 500 obyv.
3.1 a 3.3 – Žadatel může být pouze subjekt
s minimálně dvouletou historií podnikající v obci
nad 2.000 obyv. (nezemědělský podnikatel, může
působit i v obci pod 2.000 obyv.).
Další limit platí pro min. výši dotace, který prosím
vždy telefonicky konzultujte.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2008
V příloze je uveden výpočet členských příspěvků
pro všechny stávající členy MAS. Prosíme Vás o
úhradu do 29.2.2008 na účet č. 168589090/0600,
variabilní symbol Vaše IČO, u FO datum narození.
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