© Strategický plán LEADER MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA
Otevřené zahrady Jičínska, Barákova 277, 506 01 Jičín
Poštovní adresa, kontaktní místo: Akademie J. A. Komenského, Havlíčkova 177, 506 01 Jičín
www.otevrenezahrady.cz | email: otevrenezahrady@seznam.cz
mobil: 731 659 384, 602 420 396 | tel:493 532 505

1. 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)
MAS Otevřené zahrady Jičínska

Předmět výzvy:
Fiche č. 2 - Plánování a obnova zahrady jako základ jejího udržitelného rozvoje
hlavní opatření - III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

Zaměření projektů: zlepšování dopravní a technické infrastruktury a zajištění územních plánů, zlepšení
vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci.

Typ žadatelů:
záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a
nadační fondy), církve a jejich organizace
záměr c) územní plán
pouze obce

Způsobilé výdaje pro projekt: minimálně 100 000 Kč, maximálně 2 000 000 Kč
V případě výdajů na záměr c) maximálně 1 500 000 Kč. Projekty nezakládají veřejnou podporu. Maximální výše
dotace činí 90 % způsobilých výdajů pro projekt.
Celková alokovaná částka pro tuto výzvu je 4 000 000 Kč.
Termín příjmu žádostí: od 21.09.2009 do 10.10.2009, hodiny dle telefonické dohody (viz.kontakty)
Místo podání žádostí: kancelář MAS (viz. kontaktní místo, poštou žádost podat nelze)
Forma předložení žádosti: 1x písemně včetně povinných příloh, 1x CD ve formátu pdf
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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 (každá strana v příslušném místě)
musí být podepsána žadatelem před pracovníkem MAS
pracovník MAS zkontroluje zda žádost obsahuje všechny listy žádosti a je kompletní, pokud nebude mít
žádost všechny přílohy, nemůže být přijata

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
v každém kole výzvy může žadatel předložit pouze jednu žádost v rámci jedné fiche
způsobilé výdaje mohou být realizovány od data registrace projektů na SZIFu (výjimkou jsou výdaje nutné k
přípravě projektu a výdaje spojené s nákupem nemovitostí – ty 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 Otevřené zahrady Jičínska)

Kompletní znění výzvy, znění fiche č. 2, aktuální Pravidla PRV IV.1.1. a IV.2.2. (včetně přílohy č. 9), závazná
osnova projektu, žádost o dotaci, vymezení území MAS, vzor čestného prohlášení pro žadatele, harmonogram
administrace žádostí o dotaci jsou k dispozici na www.otevrenezahrady.cz nebo po vyžádání na emailu
otevrenezahrady@seznam.cz.

Osobní konzultace a další informace u kontaktních osob po předchozí
domluvě.
Projekty budou vybírány na základě preferenčních kritérií (uvedené ve fichi) a v případě shodného počtu bodů
rozhoduje čas registrace žádosti na MAS.

Kontaktní místo:

kancelář Akademie J. A. Komenského, Havlíčkova 177, 506 01 Jičín

Kontaktní osoby:

David Jung, BBS, předseda sdružení, tel. 731 659 384
Mgr. Kamila Kabelková, manažerka MAS, tel. 602 420 396
Emailem: otevrenezahrady@seznam.cz

