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MAS USPĚLA V PROGRAMU LEADER 2007-13
MAS Český Západ – Místní partnerství se podařilo
uspět v Programu rozvoje venkova, Ose IV. –
LEADER a umístit se z přihlášených 102 MAS
z celé České republiky na třetím místě. Dostala se
tedy mezi 48 místních akčních skupin, které byly
vybrány k podpoře v rámci 1. kola programu
LEADER 2007-13. Každoročně tak bude moci
podpořit několik vybraných projektů, částkou
v řádu několika milionů korun. První výzva ve
které by mělo být rozděleno přes 5,5 mil. Kč
bude vyhlášena cca v polovině června a bude
se pravděpodobně týkat všech 9 tzv. fichí, tedy
opatření, v rámci kterých bude možné předkládat
na MAS žádosti:
1 – Zachování a zhodnocení historického dědictví
2 – Veřejná prostranství jako místa k setkávání
3 – Veřejné budovy jako místa k setkávání
4 – Zdravý životní styl jako téma pro cest. ruch
5 - Infrastruktura pro cestovní ruch – podnikatelé
6 – Infrastruktura pro cestovní ruch – veř. subjekty
7 – Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů
8 – Podpora rozvoje drobného podnikání
9 – Podpora vzdělávání a informovanosti
Základní přehled jednotlivých fichí posíláme
v příloze, nicméně konkrétní podmínky můžou být
ještě upřesněny Státním zemědělským intervenčním fondem. Ihned po jejich dopracování budou
zveřejněny na internetových stránkách MAS.
STARONOVÝ VÝBOR PARTNERSTVÍ
7. Valné shromáždění MAS v Hunčicích zvolilo
nový Výbor partnerství v tomto složení:
zástupci veřejného sektoru
Karel Petráň – obec Svojšín
Pavel Tóth – město Stříbro
Karel Týzl – obec Konstantinovy Lázně
Jan Soulek – město Bezdružice
Miroslava Válová – obec Olbramov (předsedkyně)
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zástupci podnikatelského sektoru
Jolana Dražská – Léč. lázně Konstantinovy Lázně
Vladislav Moravec – Zemědělské družstvo Vlčák
Petr Strankmüller – EKODEPON (místopředseda)
Květoslav Válek – soukromě hospodařící rolník
Miroslav Zeman – soukromě hospodařící rolník
zástupci neziskového sektoru
Jiří Bízek – aktivní občan
Jiří Hlávka – Hornicko-historický spolek Planá
Tomáš Möller – Stříbrští občané městu
Marek Plochý – Plzeňská dráha
E. Šajtošová – Plzeňsko v Evropě (místopředs.)
Dále byla zvolena kontrolní komise ve složení:
Jarmila Bouzková - obec Hněvnice
Lucie Mantelová – RECEPTT
Martin Sumega - soukromý podnikatel
DOKUMENTACE K OPERAČNÍMU PROGRAMU
PŘESHR. SPOLUPRÁCE S BAVORSKEM
Na internetových stránkách Plzeňského kraje byla
zveřejněna dokumentace k operačnímu programu
přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko, o kterém
jsme informovali v předchozím Informatoriu:
http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?itm=33394.

DOTACE NA CESTOVNÍ RUCH, VÝROBU
MÍSTNÍCH PRODUKTŮ A VZDĚLÁVÁNÍ
Program rozvoje venkova (PRV) vyhlašuje již
čtvrtou výzvu na předkládání žádostí o dotace
v těchto opatřeních:
I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským
a potravinářským produktům
záměr a) Přidávání hodnoty zemědělským
a potrav. produktům určeným pro lidskou spotřebu
- žadatelé: zemědělci – výrobci potravin
záměr b) Přidávání hodnoty zemědělským
produktům určeným jako krmiva
- žadatelé: zemědělci – výrobci krmiv
I.3.1 Další odborné vzděl, a informační činnost
- žadatelé: FO nebo PO – vzdělávací
I.3.4 Využívání poradenských služeb
- žadatelé: zemědělci, podnikatelé v lesích
III.l.3 Podpora cestovního ruchu
záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky
- žadatelé: NNO, zemědělci, začínající podnik.
- projekt musí být realizován v obci do 2000 ob.
záměr b) ubytování, sport
- žadatelé: zemědělci, začínající podnikatelé
- projekt musí být realizován v obci do 2000 ob.
Dotace je ve výši 36-56% pro podnikatele, pro
NNO 90%, na vzdělávací projekty až 100%.
Minimální výše dotace je 50.000 Kč. Projekty je
možno předkládat do 10. do 30.6.2008 na
Regionálním odboru Státního zemědělského
intervenčního fondu (RO SZIF) v Č. Budějovicích.
Zpracování projektových žádostí vč. kompletace
nabízí MAS Český Západ – Místní partnerství pro
členy MAS v ceně 3% z požadované dotace (min.
20 max. 50 tis. Kč), pro nečleny v ceně 5% (min.
30 max. 80 tis. Kč). Polovina ceny je splatná při
podání žádosti, druhá polovina až po vybrání
žádosti k podpoře. Vzhledem k tomu, že o podpoře projektu rozhoduje i čas podání žádosti a
kapacita MAS pro zpracování žádostí je omezená,
doporučujeme začít s přípravou co nejdříve.
Konzultace jsou poskytovány členům MAS
zdarma, ostatním subjektům v ceně 400 Kč/hod.
Zájemci o zpracování žádosti o dotaci v rámci
některého z výše uvedených opatření, prosím
kontaktujte nás co nejdříve MAS na jednom
z kontaktů uvedeném v levém sloupci.
DOTACE NA NEMOVITOSTI PRO PODNIKÁNÍ
Operační program Podnikání a inovace vyhlásil
výzvu k předkládání žádostí v rámci programu
NEMOVITOSTI, v rámci kterého mohou žádat
obce i podnikatelé na přípravu a rozvoj podnikatelských zón, rekonstrukce a výstavba objektu pro
podnikání (výstavba pouze obce). Jedná se však
o podnikání v oblasti zpracovatelského průmyslu,
technologických center a strategických služeb.
O dotaci ve výši 36-56% lze žádat do 31.12.2008
na agentuře CzechInvest (www.czechinvest.org).
icq
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP)
NUTS II JIHOZÁPAD – DALŠÍ VÝZVA
Dle dnešních informací z www.rr-jihozapad.cz
bude další výzva v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad vyhlášena
27.6. a ukončena 29.7.2008 a to pro tato opatření:
1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu
- žadatelé: obce, svazky obcí
- aktivity: zastávky hromadné dopravy, dopravní
terminály, odstavná parkoviště pro auta i kola
pro přestup na hromadnou dopravu, informační
systémy, koncepce, studie, …
1.5 Rozvoj místních komunikací
- žadatelé: obce, svazky obcí
- aktivity: místní komunikace pro napojení nových
rozvojových ploch, zvýšení bezpečnosti dopravy
nebo zlepšení dostupnosti části obcí, odstraňování bodových závad na místních komunikacích
(např. křižovatky, přejezdy, mosty)
- omezení: obce pod 500 obyv. mohou žádat
pouze na projekty nad 5 mil. Kč, pro ostatní
obce toto omezení neplatí.
2.2 Rozvojové projekty spádových center
- žadatelé: obce nad 5.000 obyv.
- aktivity: revitalizace zanedbaných areálů,
objektů a ploch; veřejná prostranství;
revitalizace center města a památkových
chráněných objektů a území; objekty občanské
vybavenosti, objekty pro kulturu, volný čas,
komunitní život a veřejný sektor; úpravy pro
zdravotně postižené
- omezení: nelze regenerace brownfields
s převládajícím budoucím využitím pro
podnikání a zemědělství
2.3 Revitalizace částí měst a obcí
- žadatelé: obce 500 – 4.999 obyv.
- aktivity a omezení: viz 2.2
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2.4 Rozvoj infrastruktury pro školství
- žadatelé: obce, školy
- aktivity: objekty škol, vybavení škol
- omezení: nelze v obcích do 500 obyv.
2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci
- žadatelé: obce, svazky obcí, školy,
poskytovatelé sociálních služeb
- aktivity: síť sociálních služeb, objekty
a vybavení zařízení pro sociální služby,
předškolní a mimoškolní péči
- omezení: nelze v obcích do 500 obyv.
2.6 Rozvoj zdravotnické péče
- žadatelé: obce, svazky obcí
- aktivity: objekty a vybavení zdravotnických
zařízení, rozvoj zdravotnické záchranné služby
- omezení: nelze v obcích do 500 obyv.
3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
- žadatelé: obce, svazky obcí, NNO, podnikatelé
- aktivity: turistické cesty a značení; sportovněrekreační, kulturní vybav.; ubyt. kapacity;
kongresová turistika; lázeňství a wellness
- omezení: žadatel může být pouze subjekt
s minimálně dvouletou historií podnikající
v obci nad 2.000 obyv. (nezem. podnikatel
může působit i v obci pod 2.000 obyv.)

3.2 Revitalizace památek a kulturní dědictví
- žadatelé: obce, svazky obcí, NNO, podnikatelé
- aktivity: rekonstrukce kulturních, historických a
technických památek; infrastruktura nebo veřejná prostranství v památkově chráněných
územích a objektech; informační systémy
a značení; restaurování movitých památek;
nové využití památek
- omezení: nelze v obcích do 500 obyv.
3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketing
- žadatelé: obce, svazky obcí, NNO, podnikatelé
- aktivity: služby na podporu rozvoje cestovního
ruchu; internetové informační a rezervační
systémy; propojení nabídky atraktivit a služeb
do celků vytvářejících produkty cestovního
ruchu; marketing v cestovním ruchu
- omezení: viz 3.1
Dotace jsou zpravidla ve výši 36-56% pro podnikatele, pro obce a neziskové organizace 87 –
92,5%, minimální výše dotace je 300 – 500 tis. Kč
(dle opatření), v některých opatřeních až 2 mil. Kč.
Více na internetu www.rr-jihozapad.cz. MAS
nabízí zpracování žádostí i do ROP Jihozápad,
cena za zpracování je v rozmezí 50 – 160 tis. Kč
pro členy a 65 – 205 tis. Kč pro nečleny a odvíjí se
od výše celkového rozpočtu projektu. Stejně jako
v jiných případech, i zde je polovina ceny splatná
při podání žádosti a druhá polovina až v případě
vybrání projektu k podpoře.
PROJEKT NA ZÁCHRANU KOSTELŮ
DO NORSKÝCH FONDŮ BYL PŘEPRACOVÁN
Po rok a půl trvajícím posuzování naší žádosti na
podporu integrovaného projektu „Záchrana a
obnova sakrálních památek regionu Český
Západ“, předloženém v rámci 2. výzvy Finančních
mechanismů EHP/Norska byla naše žádost
doporučena Ministerstvem zahraničních věcí
Norska a Ministerstvem financí České republiky
(MFČR) k přepracování. Po několika konzultacích
s MFČR byl snížen počet subprojektů z původních
19 na 5 a byl také změněn nositel projektu z MAS
na Město Stříbro, které samo v rámci projektu
žádá o dotaci na rekonstrukci dvou objektů –
minoritského kláštera a věže kostela Všech
Svatých. S těmito a dalšími úpravami jsme 23.5.
předali pracovníkům MF novou žádost s názvem
„Obnova vybraných sakrálních památek regionu
Český Západ“ k novému posouzení. Doufáme, že
uspějeme a že odvaha a trpělivost všech partnerů
bude odměněna úspěchem.
MAS PŘIPRAVUJE PROJEKT NA ROZVOJ
CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU
Ve spolupráci s významnými podnikateli v oblasti
cestovního ruchu připravuje MAS integrovaný
projekt na rozvoj turistiky v regionu, jehož cílem by
mělo být především podpora turisticky atraktivních
akcí, vydávání propagačních materiálů, prezentace na veletrzích cestovního ruchu a spolupráce
informačních center. V současné době hledáme
silný podnikatelský subjekt z oblasti Stříbrska
nebo Hracholusk se zájmem o spolupráci na
tomto projektu. Zájemci ozvěte se prosím co
nejdříve pracovníkům MAS – viz kontakt vlevo.
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