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V souladu se Strategickým plánem LEADER
Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko o.p.s.

pro období 2007-2013
"MAS Blanský les - Netolicko, čertovsky hezké místo"

(registrační číslo MAS: 07/002/41100/231/000066)
vyhlašuje Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s,

v roce 2011

6. vvzvu K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
NA REALIZACI PROJEKTŮ

Zaměření vý~vy: ,
Fiche 1 ZEMEDELSTVI
Fiche 5 ROZVOJ
Fiche 7 VZDĚLÁVÁNÍ

Výše dotace (ze zpOsobilých výdajO, ze kterých je stanovena
dotace):

Fiche 1 ZEMĚDĚLSTVÍ- 40 % až 60 o/o
Fiche 5 ROZVOJ- až 90 %

Fiche 7 VZDĚLÁVÁNÍ - až 100 %

Termín výzvy: 11. dubna - 6. května 2011
Termín pro předkládání žádostí: 5. - 6. května 2011

Kontakt: Kancelář MAS, Mírové náměstí 208, Netolice
e-mail: leader@netolice.cz.mas@netolice.cz
tel.: 773 660983 (p. Kolář), 388 325 356 (p. Míková)

Celé znění výzvy včetně veškerých potřebných informací najdou
žadatelé na www.mas-netolice.cz. odkaz LEADER2008 - 2013,
6. Výzva - duben 2011. V případě dotazO nás kontaktujte.
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venko 's~'ch oblastí



Číslo výzvy: 6 Alokace 6. výzvy: cca 2,6 mil. Kč

Základní podmínky Fichí v rámci 6. výzvy:

I Fiche 1 - Zemědělství

Hlavní opatření: 1.1.1.1. Modemizace zemědělských podniků

Zaměření Fiche.

- rostlinná a živočišná výroba
- zpracování biomasy
- technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu vč. zemědělské techniky
- obnova budova ploch

Příjemce dotace:

- fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

- podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a
předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se
zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské
výrobě.

Maximální výše způsobilých výdajů:
Minimální výše způsobilých výdajů:

1 000000,- Kč
100000,- Kč

Výše dotace:

Maximální míra dotace činí:
- 60 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných
oblastech
- 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných
oblastech
- 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci v jiných oblastech než
znevýhodněných oblastech
- 40 % způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech než
znevýhodněných oblastech



I Fiche 5 - Rozvoj

Hlavní opatření: Ill.ž.Lž. - Občanské vybavení a služby

Zaměření Fiche:

- zlepšení stavu zázemí pro konání sportovních, kulturních, společenských atd. aktivit
- podpora aktivit spolků, sdružení a dalších organizací činných na venkově
- zlepšení nabídky služeb pro obyvatele a návštěvníky

Příjemce dotace:

- obce podle zákona Č. 128/2000 Sb., 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
prospěšná 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)
- církve ajejich 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)
- zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona Č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-Ii jejich členy obce, svazky obcí

Maximální výše způsobilých výdajů:
Minimální výše způsobilých výdajů:

500000,- Kč
100000,- Kč

Výše dotace: až 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace



I Fiche 7 - Vzdělávání

Hlavní opatření: IIT.3.l. - Vzdělávání a informace

Zaměření Fiche:
- vzdělávací akce, tématické semináře, školení, praktický výcvik (exkurze)

Příjemce dotace:

- obce podle zákona Č. 128/2000 Sb., 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
- neziskové organizace s právní subjektivitou

Maximální výše způsobilých výdajů:
Minimální výše způsobilých výdajů:

200000,- Kč
30000,- Kč

Výše dotace: až 100% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Kompletní znění Fichí s dalšími podmínkami na www.mas-netolice.cz

Žadatel může v rámci jedné Fiche podat pouze jednu Žádost o dotaci.



Místo realizace projektu: Projekt muže být realizován pouze na území působnosti MAS
Blanský les - Netolicko (tj. v členských obcích MAS ležících na území mikroregionu Blanský
les - podhůří, Podkletí a Netolicko)

Clenský mikroregion
MAS Blanský les - Netolicko Název obce

o.p.s.
Boršov nad Vltavou, Branišov, Břehov, Cakov, Dubné,
Habří, Homole, Hradce, Jankov, Kamenný Újezd,

Blanský les - podhůří Kvítkovice, Lipí, Planá, Radošovice, Strýčice, Včelná,
Vrábče, Záboří, Závraty, Žabovřesky
Babice, Hracholusky, Chvalovice, Lužice, Mahouš,

Netolicko Němčice, Netolice, Olšovice, Vitěiovice
Brloh, Holubov, Křernže, Mojné, Nová Ves (CK),

Pod kletí Smín, Zlatá Koruna

Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení nejdříve na MAS, následně na RO SZIF
v termínu stanoveném Dohodou, nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody.

Časové rozlišení způsobilých výdajů projektu:
• od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení výdaje nutné k přípravě projektu

(projektová a technická dokumentace, podnikatelský záměr, marketingová studie apod.),
výdaje spojené s nákupem nemovitostí, pokud není v pravidlech stanoveno jinak

• od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF do data předložení Žádosti o proplacení -
ostatní výdaje

Místo a způsob předkládání žádostí:
Žádosti na realizaci projektuje možné předkládat pouze v kanceláři MAS, Mírové nám. 208, 384
11 Netolice (Budova radnice, 2. patro).

Termín pro předkládání žádostí:
Žádosti je možné předkládat na výše uvedenou adresu v období od 5. do 6. května 2011, a to
vždy od 9,00 do 14,00.

Žádost projektu se předkládá na MAS pouze v elektronické podobě (na CD, USB, e-mailem) ve
formátu * .pdf. Povinné a nepovinné přílohy jsou předkládány ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě
(lx originál + 2x prostá kopie). Nepožadované přílohy nebudou přijaty.
Přijaty budou pouze úplné žádosti (žádost včetně příloh ve stejný termín). Žadatel předkládá
žádost osobně (příp. prostřednictvím pověřené osoby na základě plné moci s úředně ověřeným
podpisem).

Registrace Žádostí na RO SZIF: 13. kolo příjmu, červen 2011



Kontakty, bezplatné konzultace k 6. výzvě:
Kancelář MAS, Mírové nám. 208, 384 1J Netolice
Ing. Václav Kolář - tel. 388 325 356, 773 660983
E-mail: leader@netolice.cznebomas@netolice.cz

upozoRNĚNÍ: pro sjednání termínu konzultace a termínu pro předložení žádosti
doporučujeme se telefonicky domluvit s pracovníky kanceláře MAS.

Podklady, kterými je třeba se řídit při zpracování žádosti:
• Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu

rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové
strategie

• Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření rV.l.2
• Fiche 1, Fiche 5, Fiche 7
• Výzva k předkládání žádostí
• Informace uvedené na webových stránkách MAS a SZIF (www.mas-netolice.cz,

www.szif.cz)

Znění výzvy a veškeré potřebné informace a podklady
(pravidla opatření IV.1.2., kompletní znění Fichí, metodická příručka MAS pro

žadatele s podrobným rozpisem preferenčních kritérií, formulář Žádosti o dotaci
včetně instruktážního listu, dokumentaci
k zadávacímu řízení atd.) naleznete na:

WWW.MAS-NETOLICE.CZ


