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5. výzva pro žadatele k předkládání Žádostí o dotaci
na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2., Realizace místní rozvojové strategie
Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat „Strategický plán Leader“ (SPL)
místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska – 18. kolo – prosinec 2012

Předmět výzvy
Fiche č. 1 - Zahrada s historií je zahradou s budoucností
Fiche č. 2 - Plánování a obnova zahrady jako základ jejího udržitelného rozvoje
Fiche č. 4 - Venkov je zahrada, ve které je možné prožít plnohodnotně kvalitní a udržitelný život
Fiche č. 5 - Zahrada, která hledá své příznivce a obdivovatele I.
Fiche č. 6 - Zahrada, ve které kvete i podnikání – pro nezemědělce
Fiche č. 7 - Zahrada, ve které kvete i podnikání - pro zemědělce v nezemědělských oborech
Fiche č. 9 - Zahrada, která hledá své příznivce a obdivovatele II.
Fiche č. 10 - Zahrada, ve které kvete i podnikání – pro zemědělce v zemědělství
 Příjem Žádostí o dotaci: 14. – 31. 1. 2013, 16 hod., příjem žádosti proběhne po předchozí
telefonické domluvě v kanceláři ZŠ Bodláka a Pampelišky, Veliš 40, nebo v sídle žadatele.
 Žádosti jsou přijímány pouze kompletní, tzn. včetně všech povinných příloh.
 Webové stránky: www.otevrenezahrady.cz
 Kontaktní osoby: Mgr. Kamila Kabelková, manažerka MAS, tel. 602 420 396;
Jindřiška Kracíková, Ph.D., projektová konzultantka, otevrenezahrady@seznam.cz
 Alokace:
fiche č.

1
2
4
5
6
7
9
10

název fiche

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
Obnova a rozvoj vesnic
Občanské vybavení a služby
Rozhledny, tematické stezky
Podpora zakládání podniků
Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Ubytování, sport
Modernizace zemědělských podniků
celkem

alokace 2013

589 000
1 484 000
1 537 000
371 000
377 000
212 000
430 000
300 000
5 300 000
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Poznámka: Výše celkové alokace je pouze přibližná. Přesun alokací mezi fichemi bude možný, pokud v
některé z fichí nebude podána žádná Žádost o dotaci nebo alokace nebude vyčerpána podanými
žádostmi. Výzva je vyhlášena na plnou alokaci, kterou bude možné závazkovat ke dni 20. 2. 2013
(předpokládaná alokace se může ještě zvýšit o nedočerpané částky dotace podaných žádostí o
proplacení žadatelů z předchozí výzvy). K 20. 12. 2012 je možné závazkovat přesně částku 5 321 264
Kč.

 Předpis pro transparentnost a zamezení střetu zájmů:
http://www.otevrenezahrady.cz/leader/vnitrni-predpisy/
 Seminář pro žadatele: 8. 1. 2013, 17 hod., Veliš 40
 Předpokládané termíny obhajob projektů: 21. – 22. 2. 2013 (o přesném termínu
budeme žadatele informovat e-mailem po skončení příjmu Žádostí o dotaci)

Přehled fichí a opatření
Fiche č. 1 – Zahrada s historií je zahradou s budoucností
hlavní opatření – III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Zaměření projektů:
a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova
b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
c) stálé výstavní expozice a muzea
Typ žadatelů: obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí, nestátní neziskové
organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy),
podnikatelské subjekty - fyzické i právnické osoby, zájmová sdružení právnických osob, církve
a jejich organizace.
Způsobilé výdaje pro projekt: minimálně 50 000 Kč, maximálně 750 000 Kč
Projekty nezakládají veřejnou podporu nebo jsou projekty v „režimu de minimis“. Maximální
výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů pro projekt.
Fiche č. 2 - Plánování a obnova zahrady jako základ jejího udržitelného rozvoje
hlavní opatření - III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Zaměření projektů:
a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
c) územní plán
Typ žadatelů:
záměr a): obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí, nestátní neziskové
organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy),
zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace
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záměr c): pouze obce
Způsobilé výdaje pro projekt: minimálně 75 000 Kč, maximálně 750 000 Kč
Projekty nezakládají veřejnou podporu nebo jsou projekty v „režimu de minimis“. Maximální
výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů pro projekt.
Fiche č. 4 - Venkov je zahrada, ve které je možné prožít plnohodnotně kvalitní a udržitelný
život
hlavní opatření – III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Zaměření projektů: Na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích v oblasti veřejné
správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a
mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu, vytvoření
zázemí a zajištění materiálního vybavení pro aktivity místních společenských, kulturních,
zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací.
Typ žadatelů: obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy), zájmová sdružení právnických osob, církve
a jejich organizace.
Způsobilé výdaje pro projekt: minimálně 50 000 Kč, maximálně 500 000 Kč
Projekty nezakládají veřejnou podporu nebo jsou projekty v „režimu de minimis“. Maximální
výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů pro projekt.
Fiche č. 5 - Zahrada, která hledá své příznivce a obdivovatele I.
hlavní opatření – III.1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další
tematické stezky
Zaměření projektů: Rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k
činnostem v cestovním ruchu, především venkovské turistice. Dotace je určena na
vybudování rozhleden, pěších a lyžařských tras a stezek, hippostezek a dalších tematických
stezek mimo území lesů.
Typ žadatelů: zemědělský podnikatel – fyzická či právnická osoba, který podniká v
zemědělské výrobě; obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí, nestátní
neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační
fondy), zájmová sdružení právnických osob, nezemědělské podnikatelské subjekty, které
podnikají v oblasti cestovního ruchu.
Způsobilé výdaje pro projekt: minimálně 10 000 Kč, maximálně 500 000 Kč
Projekty nezakládají veřejnou podporu nebo jsou projekty v „režimu de minimis“. Maximální
výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů pro projekt.
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Fiche č. 6 - Zahrada, ve které kvete i podnikání – pro nezemědělce
hlavní opatření – III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Zaměření projektů: Podpora zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší
velikosti - mikropodniků (tj. podnik o méně než 10 zaměstnancích, jehož roční obrat nebo
bilanční suma roční rozvahy nepřekračuje 2 mil.€), včetně nových živností v oblasti výroby,
zpracování a služeb; Projekt se týká pouze činností zařazených do vybraných sekcí Klasifikace
ekonomických činností (CZ-NACE).
Typ žadatelů: podnikatel fyzická nebo právnická osoba (i bez historie), která splňuje
podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský
podnikatel.
Způsobilé výdaje pro projekt: minimálně 100 000 Kč, maximálně 1 000 000 Kč
Projekty jsou v „režimu de minimis“ nebo s blokovou výjimkou. Maximální výše dotace činí
60 % způsobilých výdajů pro projekt.
Fiche č. 7 - Zahrada, ve které kvete i podnikání – pro zemědělce v nezemědělských
oborech
hlavní opatření – III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Zaměření projektů:
a) diverzifikace činností nezemědělské povahy
c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla
a elektřiny
d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
Typ žadatelů: fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě minimálně 2
roky.
Způsobilé výdaje pro projekt: minimálně 100 000 Kč, maximálně 1 000 000 Kč
Projekty jsou v „režimu de minimis“ nebo s blokovou výjimkou. Maximální výše dotace činí
60 % způsobilých výdajů pro projekt.
Fiche č. 9 - Zahrada, která hledá své příznivce a obdivovatele II.
hlavní opatření – III.1.3.2. Ubytování, sport
Zaměření projektů: Rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k
činnostem v cestovním ruchu, např. venkovské turistice, zejména na využití potenciálu
zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Podporována je výstavba malokapacitních
ubytovacích zařízení, kempy, skupiny chat či bungalovů a stravovacích zařízení (kapacita
stravovacího zařízení nesmí přesahovat kapacitu ubytovacího zařízení), půjčoven
sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní vyžití.
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Typ žadatelů: zemědělský podnikatel - fyzická nebo právnická osoba, který podniká
v zemědělské výrobě, obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, nezemědělské
podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu.
Způsobilé výdaje: minimálně 100 000 Kč, maximálně 750 000 Kč
Projekty jsou v „režimu de minimis“ nebo s blokovou výjimkou. Maximální výše dotace činí
60 % způsobilých výdajů pro projekt.
Fiche č. 10 - Zahrada, ve které kvete i podnikání – pro zemědělce v zemědělství
hlavní opatření – I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Zaměření projektů: Investice do zemědělských staveb a technologií určených pro živočišnou
výrobu (chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeže a včel) a pro rostlinnou výrobu, opatření
je dále zaměřeno na uvádění souvisejících produktů prvovýroby na trh a využití a zpracování
biomasy pro vlastní potřebu.
Typ žadatelů: zemědělský podnikatel – fyzická či právnická osoba, který podniká v
zemědělské výrobě; 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.
Způsobilé výdaje pro projekt: minimálně 100 000 Kč, maximálně 1 000 000 Kč
Maximální výše dotace činí 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.

Podmínky pro předkládané projekty
-

-

-

-

projekt je realizován na území MAS Otevřené zahrady Jičínska
projekt splňuje účel, rozsah a další podmínky fiche
žadatel splňuje definici příjemce dotace stanoveného ve fichi (pro fichi č. 1, 2 a 4 musí
být historie žadatele minimálně 3 roky (včetně) k datu podání Žádosti o dotaci na MAS
(netýká se obcí))
lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podání Žádosti o proplacení
v každém kole výzvy může žadatel předložit pouze jednu žádost v rámci jedné fiche
(neplatí pro fichi č. 1, kde může žadatel podat více žádostí, pokud se bude každá Žádost
týkat jiného objektu kulturního dědictví venkova)
způsobilé výdaje mohou být realizovány od data registrace projektů na RO SZIF (výdaje
nutné k přípravě projektu a výdaje spojené s nákupem nemovitostí mohou být
realizovány již od 01. 01. 2007)
ukončení projektu musí být nejpozději do 24 měsíců, resp. 36 měsíců (v případě
financování formou leasingu) od podpisu Dohody (do té doby musí být podána žádost o
proplacení na RO SZIF, žádost musí být předtím zkontrolována pracovníkem MAS).
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-

žadatel je na vyzvání MAS povinen doložit splnění preferenčních kritérií, za která
požaduje body
povinná obhajoba projektu před Výběrovou komisí MAS
příjemce dotace je povinen zajistit vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu
po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu na účel.

Forma předložení žádosti:
- žádost musí být zpracovaná v elektronické formě na předepsaném formuláři, doplněna
povinnými přílohami a předkládá se 1x písemně včetně povinných příloh, 1x CD s žádostí a
výtisk žádosti pro potřeby MAS.

Způsob podání:
-

-

-

žádosti budou přijímány pouze osobně (žadatel nebo odpovědný zástupce žadatele, který
musí mít plnou moc k podání žádosti, plná moc musí mít úředně ověřený podpis); žádost
musí být podepsána žadatelem před pracovníkem MAS
povinné a nepovinné přílohy k žádosti o dotaci musejí být odevzdány kompletně
s žádostí o dotaci
neúplná Žádost o dotaci (neobsahující všechny povinné přílohy, nesprávně vyplněná
žádost) nebude přijata MAS a konečný žadatel bude na místě o této skutečnosti a jejich
důvodech písemně informován
pokud žadatel podává Žádost prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců, musí
zmocněný zástupce k registraci Žádosti předložit zvlášť vytištěná čestná prohlášení s
úředně ověřeným podpisem žadatele (v případě právnických osob pak prostřednictvím
jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a
podepisování za příslušnou právnickou osobu).

Shrnutí:
Kompletní znění výzvy, znění fichí č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 (zachovávejte číslování příloh podle
jejich pořadových čísel v rámci fiche, všechny katastrální mapy a půdorysy musí mít
vyznačeno měřítko), aktuální Pravidla IV.1.2. (včetně Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické
podmínky opatření IV.1.2.), žádost o dotaci, vymezení území MAS, harmonogram
administrace žádostí o dotaci jsou k dispozici na www.otevrenezahrady.cz nebo po vyžádání
na emailu otevrenezahrady@seznam.cz.
Projekty budou vybírány na základě preferenčních kritérií (uvedené ve fichi) a v případě
shodného počtu bodů rozhoduje dřívější čas registrace žádosti na MAS.

