

Evropský zemČdČlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

1. výzva pro rok 2009 MAS Boskovicko PLUS

k pĜedkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje
venkova (OpatĜení IV.1.2 Realizace místní rozvojové
strategie - strategického plánu Leader)
V souladu se strategickým plánem Leader s názvem „Boskovicko sobČ“, schváleným v rámci Programu rozvoje venkova,
opatĜení IV.1.1, vyhlašuje Místní akþní skupina Boskovicko PLUS – obþanské sdružení

VÝZVU K PěEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE
na realizaci výše uvedeného strategického plánu Leader. PĜedložené projekty musí být zamČĜeny na Dosažení harmonického
a udržitelného rozvoje spoleþnosti a hospodáĜství v kvalitním prostĜedí venkova, a to v rámci vymezení oblastí
uvedených fichí.

1. Vymezení oblastí jednotlivých fichí
Fiche þ. 1: Boskovicko vesnicím
Cílem je vytvoĜení pĜitažlivého území pro místní obyvatelstvo a zamezení vylidĖování z dĤvodu nedostateþnČ
atraktivního prostĜedí pro život, bydlení, práci, podnikání a volný þas. Cílem opatĜení je zkvalitnČní technické a
vodohospodáĜské infrastruktury v obcích, místních komunikací, veĜejných prostranství a zpevnČných ploch v centrech i
mimo nČ, úprava zelenČ, a poĜízení technických prostĜedkĤ pro jejich údržbu.
Aktivity naplĖující opatĜení:
 zajištČní osvČtlení v obcích - komunikace, chodníky, obytné zóny, riziková místa a pĜechody pĜes silnici, veĜejné
plochy
 rekonstrukce, rozšiĜování, zkvalitĖování a modernizace vodovodní sítČ, rekonstrukce vodovodĤ, studní a pramenišĢ
 rekonstrukce kanalizací vþetnČ kanalizaþních pĜípojek (do 50m pro veĜejnou potĜebu) vþetnČ ýOV (biologické,
koĜenové, domovní)
 podpora technické infrastruktury- energetického vedení a produktovodĤ, trafostanice, veĜejný rozhlas apod..)
 zlepšení stavu a výstavba místních komunikací v obcích i mimo nČ vþetnČ parkovacích ploch (neplacených)
 obnova a výstavba pro vodu propustných komunikací vþetnČ dalšího pĜíslušenství (zpomalovací pruhy, propustky,
mostky, lávky pro chodce nebo cyklisty, pĜíkopy a jiná povrchová odvodĖovací zaĜízení, dopravní znaþky,
svodidla, zábradlí...)
 úprava veĜejných prostranství vþetnČ napĜ. þekáren a vþetnČ venkovního mobiliáĜe (laviþky, stojany na kola,
zábradlí, odpadkové koše...)
 rekonstrukce a dostavba chodníkĤ, zpevnČných ploch, manipulaþních ploch vþetnČ výsadby veĜejné zelenČ
pĜiléhajících k místním komunikacím a zatravnČní ( v intravilánu obcí)
 nákup techniky a strojĤ na údržbu zelenČ (limitováno)
PĜedpokládaná celková výše finanþních prostĜedkĤ dotace fiche þ. 1 Boskovicko vesnicím je 1 500 000 Kþ.

Fiche þ. 2: Boskovicko obþanĤm
VČtší sídelní celky MAS pĜedstavují širší nabídku pracovních pĜíležitostí, maloobchodních prodejen, komerþních a
veĜejných služeb, kulturních, sportovních a spoleþenských zaĜízení. Ostatní obce regionu pak tvoĜí typicky venkovské území.
Cílem je vytvoĜení pĜitažlivého území pro místní obyvatelstvo, zamezení vylidĖování zejména odlehlých menších
obcí, doplnČní scházejících zaĜízení k rozvoji kulturního a spoleþenského života (obþanská vybavenost, vzhled obcí), podpoĜe
spolkového života a obnovČ kulturního dČdictví (historických objektĤ a ploch).
Aktivity naplĖující opatĜení:











podpora rozvoje místní obþanské, kulturní a sportovní vybavenosti (hĜištČ, tČlocviþny, klubovny, sportovnČspoleþenská centra vþetnČ zázemí), podpora služeb v oblasti zdravotnictví- ordinace lékaĜĤ …), podpora služeb
základní obchodní vybavenosti ( prodejny smíšeného zboží) – rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeþení,
nová výstavba
zlepšení kvality a dostupnosti služeb v oblasti sociální infrastruktury (domy s peþovatelskou službou, centra pro
seniory, domovy dĤchodcĤ vþetnČ stravovacích zaĜízení – rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeþení, nová
výstavba
Ĝešení oblasti vzdČlávání a péþe o dČti (nová výstavba, rekonstrukce a modernizace budov, rozvodĤ vþetnČ
sociálního zaĜízení a vytápČní, jídelny, vybavení, dČtská hĜištČ s pĜíslušným vybavení, školní družiny…..
rekonstrukce, modernizace, nové stavby ploch a budov obþanské vybavenosti a veĜejnou správu a budov
hasiþských zbrojnic vþetnČ rozvodĤ a soc. zaĜízení
obnova, záchrana a oživení památkových budov, historických objektĤ a ploch (parkĤ, zahrad), kulturních prvkĤ
vesnice, nemovitých památek místního významu
parková a terénní úprava u uvedených objektĤ
nezbytné oplocení, osvČtlení, venkovní znaþení u uvedených objektĤ
stavební výdaje na sítČ pod objekty v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu

PĜedpokládaná celková výše finanþních prostĜedkĤ dotace fiche þ. 2 Boskovicko obþanĤm je 5 000 000 Kþ.

Fiche þ. 3: Boskovicko zemČdČlcĤm
Je podporována diverzifikace zemČdČlských subjektĤ, orientace na druhotnou výrobu, obnova a rozvoj Ĝemeslné
výroby, navazující na místní zdroje a tradice vþetnČ možností odbytu- trhy, jarmarky, slavnosti, pouti.
Aktivity naplĖující opatĜení:







nová výstavba nebo obnova a následné využití zanedbaných objektĤ, provozoven þi zemČdČlských budov pro
podnikatelské aktivity nezemČdČlské þinnosti vþetnČ nezbytné technické infrastruktury, technické zaĜízení budov
úprava povrchĤ v areálu podnikatelské provozovny, jejího vybavení nábytkem a výpoþetní technikou
nákup výrobních zaĜízení a technologie sloužící k diverzifikaci þinnosti do nezemČdČlských aktivit vþetnČ montáže
a zaškolení obsluhy
výstavba a modernizace bioplynové stanice vþetnČ technologií
výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu vþetnČ kombinované výroby tepla a elektĜiny vþetnČ
technologií
výstavba a modernizace zaĜízení na výrobu tvarových biopaliv a technologií

PĜedpokládaná celková výše finanþních prostĜedkĤ dotace fiche þ. 3 Boskovicko zemČdČlcĤm je 1 571 695 Kþ.

Fiche þ. 4: Boskovicko turistĤm
Území všech 4 mikroregionĤ má velmi dobré pĜedpoklady pro rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu.
Lokality zahrnují pĜírodní, kulturní i technické památky a soubory lidové architektury. V obcích existuje mnoho potenciálnČ
turisticky významných atraktivních lokalit. Pro úspČšné nastartování a dlouhodobé udržení návštČvnosti tČchto míst a
památek je nutné zabezpeþit odpovídající infrastrukturu vþetnČ pĜístupových tras, aby tyto významné turistické cíle byly
dostupné, pĜiþemž je nutné respektovat limity ochrany pĜírody a zachování krajinného rázu.
OpatĜení smČĜuje k rozvoji pČší turistiky, hippoturistiky, a vinaĜských stezek v letní sezónČ a zimní rekreaci
s nabídkou lyžaĜských bČžeckých tratí a další infrastrukturou a podporou základních služeb pro cest. ruch v regionu
(ubytovací kapacity vþetnČ stravovacích, pĤjþovny kol, lodí a lyží, sportovištČ, hĜištČ, koupalištČ, jízdárny..)
Aktivity naplĖující opatĜení:







pokraþování v budování základní turistické infrastruktury, zejména vytvoĜení a doplnČní sítČ ubytovacích a
stravovacích zaĜízení, zkvalitĖování služeb vþetnČ základního vybavení a vþetnČ úpravy okolních ploch (parkovací
plochy, pĜíjezdové cesty
budování nové a modernizace stávající doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch (rekreaþnČ využitelné vodní
plochy, koupalištČ, sportovní hĜištČ (volejbal, tenis, minigolf, lanová centra…), pĤjþovny kol, lyží, sportovního
zaĜízení
aquaturistika (služby k podpoĜe sjezdĤ Ĝek- pĤjþovny lodí, hippoturistika (jízdárny, projížćky a výuka jízdy na
koních, hippostezky)
vyznaþení pČších a pČších-nauþných stezek, které by mohly návštČvníky seznamovat napĜ. s místní pĜírodou,
kulturní a hospodáĜskou historií, architekturou, náboženskými tradicemi, místními legendami, povČrami apod.



budování nových lyžaĜských tras vþetnČ informaþních tabulí, znaþek a odpoþinkových míst

PĜedpokládaná celková výše finanþních prostĜedkĤ dotace fiche þ.4 Boskovicko turistĤm je 1 000 000 Kþ.

2. Popis financovaných typĤ projektĤ a vhodných žadatelĤ:
V rámci fichí þ. 1 a þ.2 budou podporovány výhradnČ typy projektĤ, které nezakládají veĜejnou podporu a nejsou
urþeny k podpoĜe podnikání, ale naplĖování veĜejných zájmĤ. Jde o žadatele z Ĝad veĜejnoprávních a neziskových
subjektĤ.
V rámci fichí þ. 3 a þ.4 budou podporovány výhradnČ typy projektĤ, které zakládají veĜejnou podporu a jsou tak urþeny
k podpoĜe podnikání a jejímu rozvoji,, pĜiþemž u fiche þ.3 jde výhradnČ o žadatele z Ĝad zemČdČlských subjektĤ, a to jak
fyzických, tak právnických osob.
Bližší vymezení jednotlivých typĤ žadatelĤ, aktivit a zpĤsobilých výdajĤ je uvedeno v jednotlivých fichích.
Závazná osnova projektu je uvedena v pravidlech - pĜíloha þ. 2 Pravidel IV.1.2., samostatnou osnovu naleznete také na
www.masboskovickoplus.cz v elektronické verzi ke stažení

3. Územní vymezení:
Projekt musí být realizován na katastrálním území obcí, jež jsou þleny následujících svazkĤ obcí:
Mikroregion Boskovicko
Benešov, Boskovice, Chrudichromy, Knínice u Boskovic, KoĜenec, Lhota Rapotina, Ludíkov, Okrouhlá, Sudice, Suchý,
Újezd u Boskovic, Valchov, Vážany, Velenov, Žćárná
Mikroregion Kunštácko-Lysicko
BedĜichov, Býkovice, ýernovice, Dlouhá Lhota, Drnovice, Hodonín, Kozárov, Krhov, Kunþina Ves, Kunice, Kunštát, Lhota
u Lysic, Lysice, Makov, Nýrov, Rozseþ nad Kunštátem, Sebranice, ŠtČchov, Tasovice, VodČrady, Zbraslavec, ŽerĤtky
Mikroregion Olešnicko
Crhov, KnČževes, KĜtČnov, Lhota u Olešnice, Louka, Olešnice, Rozsíþka, Sulíkov, Ústup
Mikroregion Svitava
Doubravice nad Svitavou, Chrudichromy, JabloĖany, Lhota Rapotina, Obora, Skalice nad Svitavou, Svitávka, Újezd u
Boskovic

4. Forma a výše podpory:
Podpora je poskytována jako systémová investiþní dotace (dále jen „dotace“) na realizaci vybraných projektĤ.
Projekty neziskových subjektĤ ( obcí, svazkĤ obcí, neziskových organizací ) a mimo režim veĜejné podpory:
max. 80 % dotace, min. 20 % vlastní podíl (v pĜípadČ obcí nebo svazkĤ obcí jde o územní rozpoþty).
Projekty ziskových subjektĤ (podnikajících právnických a fyzických osob) v režimu veĜejné podpory:
max. (40-60) % dotace, min. (40-60) % vlastní podíl.
Pozn. Tato hodnota je odvislá od výše obratu a poþtu zamČstnancĤ daného subjektu.

5. Omezená výše celkovČ uznatelných nákladĤ každého projektĤ na jednotlivá opatĜení:
Minimální výše zpĤsobilých výdajĤ jednotlivých projektĤ není omezena, maximální výše zpĤsobilých výdajĤ projektu je
limitována u všech fichí 2 000 000 Kþ. Projekty s vyšší hodnotou celkových zpĤsobilých výdajĤ nebudou pĜijímány.

6. Kritéria pro poskytnutí dotace:
VýbČr bude založen na principu soutČže mezi pĜedloženými projekty. Budou vybrány ty projekty, které dosáhly nejlepšího
hodnocení.
Kritéria výbČru: SplnČní formálních náležitostí, splnČní kritérií pĜijatelnosti, výbČrová kritéria.
Pozn. Plné znČní jednotlivých fichí, detailní postup hodnocení projektĤ vþetnČ výbČrových kritérií a osnova projektu jsou
zveĜejnČny na www.masboskovickoplus.cz v záložce Leader EAFRD 1. výzva pro rok 2009 nebo k dispozici v sídle MAS.

7. Doba trvání projektu:
Celý projekt musí být dokonþen nejpozdČji do 24 mČsícĤ od podpisu Dohody se SZIF (nastává až po schválení projektu
SZIF), pĜiþemž projekty realizované do 12 mČsícĤ od podpisu dohody jsou bodovČ zvýhodnČny pĜi výbČru žádostí.
Pozn. Pro žadatele – OrientaþnČ – termín pĜedání vybraných projektĤ za MAS na SZIF – þerven 2009, schválení projektu
SZIF – záĜí 2009, podpis dohody- Ĝíjen 2009. Maximální délka realizace projektu je tedy cca od 1.11.2009 do 30.10.2011.

Vyhlášení výzvy:
Ukonþení pĜedkládání žádostí:

2. 3. 2009
8. 4. 2009 ve 12:00 hod

Místo podávání žádostí: Žadatelé mohou po pĜedchozí domluvČ pĜihlásit své projekty na MČÚ Boskovice, v kanceláĜi
MAS - pĜízemí, kontaktní osoba p. Marcela Hamerská, Ing. Olga Ondráþková nebo (zde bude k dispozici i formuláĜ žádosti
a další nezbytné dokumenty). Všechny žádosti doruþené po tomto termínu budou automaticky vyĜazeny
ZpĤsob podávání žádosti: Žádost o dotaci bude podávána 1x v tištČné formČ vþetnČ pĜíloh (povinných i nepovinných)
oznaþena jako ORIGINÁL, 1x v tištČné formČ vþetnČ pĜíloh (povinných i nepovinných) oznaþena jako PROSTÁ KOPIE,
1x na CD – pouze žádost a projekt dle povinné osnovy (bez povinných a nepovinných pĜíloh).
Termín kontroly úplnosti projektĤ, pĜípadná žádost o doplnČní:
Termín administrativní kontroly pĜijatelnosti a obsahové správnosti projektĤ:
Termín kontrol na místČ u žadatelĤ jednotlivých projektĤ:
Termín obhajoby projektĤ jednotlivými žadateli:
Termín zveĜejnČní seznamu úspČšných projektĤ ze strany MAS:
PĜedpokládané datum registrace úspČšných žádostí na SZIF:

08. 04. – 10. 04. 2009
14. 04. – 17. 04. 2009
20. 04. – 22. 04. 2009
23. 04. – 24. 04. 2009
13. 05. 2009
þerven 2009

8. Kontakty pro více informací o možnosti realizovat jednotlivé projekty:
KanceláĜ MAS - MČÚ Boskovice, Masarykovo nám. ½, 680 18 Boskovice, pĜízemí vpravo
Marcela Hamerská, administrátorka MAS Boskovicko PLUS, tel. 516 488 737, 725 777 898,
e-mail: hamerska@masboskovickoplus.cz,
Ing. Olga Ondráþková, manažerka MAS Boskovicko PLUS, tel. 777 111 078, e-mail: ondrackova@masboskovickoplus.cz
Další informace mĤžete získat na www.masboskovickoplus.cz pod odkazem Leader EAFRD- 1. výzva 2009, jako
bezplatnou pĜílohu týdeníku Zrcadlo Blanenska a Boskovicka -ZPRAVODAJ MAS Boskovicko PLUS þ. 1, který vyjde
10.3.2009 nebo pĜímo pĜi veĜejných prezentacích výzvy v jednotlivých mikroregionech, a to dne 09.03.2009:
Mikroregion Boskovicko v 14:00 hod, místo konání: MČstský úĜad Boskovice, obĜadní síĖ
Mikroregion Svitava v 15:45 hod, místo konání: Obecní úĜad Skalice nad Svitavou, obĜadní síĖ
Mikroregion Kunštátsko-Lysicko v 17:30 hod, místo konání: ÚĜad MČstyse Lysice, velká zasedací místnost
Mikroregion Olešnicko v 19:20 hod, místo konání: MČstský úĜad Olešnice, velká zasedací místnost
Školení a konzultace pro žadatele, kteĜí mají zájem pĜipravit si svĤj projekt do výzvy probČhne 16.3.2009 od 15:00 hod
v obĜadní síni MČÚ Boskovice.
Vzhledem k administrativní nároþnosti pĜípravy projektĤ (vyplnČní formuláĜe a ostatních povinných pĜíloh žádosti) a nutnosti
Seznámit se s pravidly a možnostmi Programu rozvoje venkova doporuþujeme konzultovat Váš projektový zámČr na výše
uvedených kontaktních adresách – telefonicky, mailem, osobnČ.

9. Další informace:
Pravidla, kterými jsou povinni Ĝídit se žadatelé i MAS, jsou uvedena na internetových stránkách www.szif.cz
( Program rozvoje venkova - osa IV. LEADER – 1.2. realizace místní rozvojové strategie - Pravidla, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotace - opatĜení IV.1.2. ).
Dodržení tČchto podmínek a Pravidel je nezbytné pro pĜijetí projektu.
V jednom kole pĜíjmu žádostí mĤže žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci.
Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí þerpat více než polovinu všech zpĤsobilých výdajĤ z hlavního
opatĜení/podopatĜení. Doporuþení pro žadatele: sledujte www stránky MAS www.masboskovickoplus.cz

1.výzva pro rok 2009 MAS Boskovicko PLUS
Evropský zemČdČlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

