Výzva k předkládání projektů
Místní akční skupina LAG Podralsko v souladu se „Strategickým plánem místní akční
skupiny LAG Podralsko pro program LEADER v plánovacím období 2007 – 2013“
vyhlašuje 5. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční pomoc na projekty z Osy IV.
Leader, opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové strategie, Programu rozvoje venkova
ČR na období 2007 – 2013
1. Číslo kola výzvy: 05-10-11 (14. kolo žádostí na SZIF)
Název strategie: Strategický plán místní akční skupiny LAG Podralsko pro program
LEADER v plánovacím období 2007 – 2013
Webové stránky: www.lagpodralsko.com
2. Termíny:
Termín vyhlášení výzvy:
Příjem žádostí:

19. 9. 2011
od 23. 9. 2011 do 20. 10. 2011, 14:00 hod

3. Místo podání žádostí: na adrese kanceláře LAG Podralsko:
LAG Podralsko
Malá 168
471 24 Mimoň
Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny.
4. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace, způsob podání
Žádost musí být předložena na formuláři „Žádost o dotaci z Programu rozvoje
venkova“, který je k dispozici pouze na internetových stránkách www.lagpodralsko.com
odkaz: http://www.lagpodralsko.com/?p=clanky/dokumenty-platne-od-13.-kola-vyzvy
a v sídle MAS. Povinné přílohy žádosti viz Pravidla IV.1.2. PRV a příslušná fiche je nutno
doložit v termínu příjmu současně se žádostí. Neúplné žádosti bez povinných příloh budou
MAS vyřazeny.
Žadatel musí žádost v elektronické podobě na cd nosiči podat osobně nebo
prostřednictvím pověřené zmocněné osoby (včetně plné moci, podepsané žadatelem) na
kontaktní
adrese
Místní
akční
skupiny
LAG
Podralsko.
Žádost netiskněte – bude vytištěna z doručeného cd nosiče v kanceláři MAS! Povinné
přílohy doložte v tištěné podobě dle pokynů v příslušné Fichi!
Pravidla IV.1.2. jsou k dispozici na www.lagpodralsko.com, www.szif.cz, nebo v sídle
MAS.
5

Fiche, cíle a možní příjemci dotace

Fiche 1. Obnova a rozvoj vesnic
Cíle:
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- zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, zvýšení atraktivity regionu
V rámci této fiche se jedná např. o obnovu a výstavbu místních komunikací a chodníků, sítí
technické infrastruktury, obnovu veřejných prostranství, údržbu veřejné zeleně, nákup
techniky pro údržbu veřejných prostranství, vypracování územního plánu obce apod.
Příjemce dotace
a) Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
b) 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.
c) 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
prospěšné 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).
d) Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí.
e) Církve a jejich 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.
Plné znění Fiche 1 je žadateli k dispozici na internetových stránkách
http://www.lagpodralsko.com/?p=clanky/dokumenty-platne-od-13.-kola-vyzvy v tištěné
podobě na kontaktní adrese MAS.
Minimální výše podpory:
100.000,- Kč
Maximální výše podpory: 2 000 000,- Kč v případě menšího objemu finančních prostředků
je maximální výše podpory rovna objemu finančních prostředků
pro danou Fichi.
Alokace na vyhlášenou výzvu: 1 800 000,-Kč
6.

Doba a místo pro realizaci projektu

Doba realizace
Žadatel je povinen zajistit realizaci projektu do 24 resp. 36 měsíců (v případě leasingu) od
data podpisu Dohody (není-li v příslušné fichi stanoveno méně)
Minimální podíl žadatele se řídí typem projektů.
Pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie a
české národní spolufinancování; projekt není financován z jiných fondů EU, z rozpočtových
kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtů krajů a obcí.
Vymezení území pro realizaci projektů
Projekt musí být realizován na území působnosti LAG Podralsko, tj. v katastru těchto obcí:
Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Blatce, Blíževedly, Bohatice, Brniště, Březovice, Čistá, Doksy, Dolní
Krupá, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Holany, Horní Libchava, Horní Police, Chlum, Jablonné v
Podještědí, Jestřebí, Kravaře, Kozly, Kvítkov, Luka, Mimoň, Mařenice, Noviny pod Ralskem, Okna,
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Osečná, Pertoltice pod Ralskem, Plužná, Provodín, Ralsko, Rokyta, Skalka u Doks, Sosnová, Stráž
pod Ralskem, Stružnice, Stvolínky, Svojkov, Tachov, Tuháň, Velenice, Velký Valtínov, Volfartice,
Vrchovany, Zahrádky, Zákupy, Žandov a Ždírec.

8.

Další informace

Podrobné informace o poskytování finanční podpory jsou uvedeny spolu s touto výzvou na
internetových stránkách www.lagpodralsko.com., kompletní informace o Programu rozvoje
venkova jsou uvedené na internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR www.mze.cz
nebo Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.
Kontaktní adresa:

LAG Podralsko
Malá 168
471 24 Mimoň

Kontaktní osoba:

PhDr. Dagmar Strnadová, telefon +420 774 400 397

Kontaktní e-mail :

manager@lagpodralsko.com

Konzultační dny:

po celou dobu příjmu žádostí 5. výzvy. Nezbytná předchozí
telefonická domluva pro stanovení přesného času konzultace.

9.

Administrativní postup příjmu, hodnocení a výběru projektů

Předložené projekty projdou na úrovni pracoviště LAG Podralsko administrativní kontrolou
úplnosti v souladu se Strategickým plánem místní akční skupiny LAG Podralsko pro program
LEADER v plánovacím období 2007 – 2013 a kontrolou přijatelnosti. V případě zjištění chyb
jsou žadatelé do 5 dnů vyzváni k doplnění. Nevyřazené projekty jsou postoupeny výběrové
komisi LAG Podralsko ke konečnému výběru. Podrobný postup a kritéria hodnocení viz
Strategický plán místní akční skupiny LAG Podralsko pro program LEADER v plánovacím
období 2007 – 2013 a příslušná Fiche (www.lagpodralsko.com).
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