Mořina 17. prosince 2012
MAS Karlštejnsko, o.s., (dále jen MAS) Všeradice 100, 267 26 Všeradice,
IČ: 22689001, registrační číslo MAS: 08/005/41100/120/000194

vyhlašuje:
Výzvu k předkládání projektů
pro 18. kolo příjmu žádostí o dotaci
z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova (EAFRD), Osa IV Leader, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.
Identifikace MAS:
Název a sídlo MAS: MAS Karlštejnsko, o.s., Všeradice 100, 267 26 Všeradice
Název SPL:

Karlštejnsko, historie a příroda, jako na dlani - Strategický plán Leader
MAS Karlštejnsko, o.s., reg. č.: 08/005/41100/120/000194.

Číslo výzvy:

4.

Webové stránky:

www.karlstejnskomas.cz

Kontakt:

MAS Karlštejnsko, o.s., Mořina 124, 267 17 Mořina

Vyhlášení výzvy:

17. prosince 2012

Předpokládaná alokovaná částka výzvy č. 4 MAS Karlštejnsko, o.s., pro 18. kolo příjmu
žádostí o dotaci PRV činí 6;000.000,-- Kč.
Územní vymezení:
Běštín, Bubovice, Bykoš, Černolice, Černošice, Dobříč, Dobřichovice, Hlásná Třebaň,
Drahelčice, Hostomice, Chodouň, Choteč, Chrášťany, Chrustenice, Chýnice, Jinočany, Karlík,
Karlštejn, Koněprusy, Korno, Kosoř, Lážovice, Lety, Libomyšl, Liteň, Lhotka, Loděnice,
Lochovice, Lužce, Málkov, Mezouň, Měňany, Mořina, Mořinka, Nenačovice, Nesvačily,
Neumětely, Nučice, Ořech, Osov, Podbrdy, Ptice, Roblín, Rudná, Řevnice, Skřipel, Skuhrov,
Srbsko, Suchomasty, Svatý Jan pod Skalou, Svinaře, Tachlovice, Tetín, Tmaň, Třebotov,
Úhonice, Velký Chlumec, Vinařice, Vižina, Vonoklasy, Vráž, Všenory, Všeradice, Vysoký
Újezd, Zadní Třebaň, Zbuzany.
Projekt musí být realizován na katastrálním území výše uvedených obcí, které jsou začleněny do
území působnosti MAS Karlštejnsko, o.s..
Office / doručovací adresa: Mořina 124, 267 17 Mořina
tel./gsm: +420739364039, e-mail: maskarlstejnsko@gmail.com, web: www.karlstejnskomas.cz
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Příjem Žádostí o dotaci:
4. a 5. února 2013 od 10:00 do 18:00 hodin na kontaktní adrese kanceláře MAS Karlštejnsko,
o.s., Mořina 124, 267 17 Mořina. Žádosti o dotaci (ŽoD) doručené po tomto termínu nemohou
být přijaty a budou vyřazeny z administrace.
Způsob podání Žádosti o dotaci:
Žadatel předloží Žádost o dotaci (včetně všech povinných a nepovinných příloh) osobně
(prostřednictvím statutárního zástupce nebo osoby pověřené plnou mocí k podání žádosti, plná
moc musí mít úředně ověřený podpis) v kanceláři MAS, po předchozím sjednání termínu
předložení Žádosti (dne a hodiny), prostřednictvím e-mailu spl.maskarlstejnsko@gmail.com
nebo telefonického spojení na tel.č.: +420724786840.
Žádost o dotaci se předkládá v elektronické (neuzamčené) datové podobě na CD, listinné
vyhotovení Žádosti (samotný formulář Žádosti o dotaci) vytiskne MAS z elektronické verze
doručené žadatelem.
Všechny povinné a nepovinné přílohy žadatel předkládá společně s Žádostí o dotaci.
Při konečném hodnocení projektů a ŽoD v případě rovnosti bodů rozhodují nižší způsobilé
výdaje projektu (v souladu s bodem 17 každé Fiche). V případě, že tento postup nerozhodne,
rozhoduje datum a čas předložení (doručení) žádosti MAS.
Způsobilé výdaje mohou být realizovány nejdříve od zaregistrování projektů na RO SZIF.
Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců od podpisu Dohody žadatele se SZIF.
Nejzazším termínem pro podání Žádosti o proplacení na RO SZIF je termín stanovený v Dohodě
o poskytnutí dotace, nejdéle však 24 měsíců od podpisu Dohody.
Žádost o proplacení dotace (ŽoP) předloží žadatel ke kontrole MAS nejméně 30 dní před
termínem odevzdání ŽoP na RO SZIF.
Žadatel může podat v rámci jedné Fiche pouze jednu Žádost o dotaci.
Seminář pro žadatele:
Školení potenciálních žadatelů o dotaci, předkladatelů projektů, proběhne dne 7. ledna 2013 od
16:00 v zasedací síni Obecního úřadu v Mořině, Mořina 81 (náves), kde budou seznámeni s
aktuálními požadavky a specifiky předkládání projektů, ve smyslu Pravidel. Zájemci se na
seminář registrují prostřednictvím e-mailu spl.maskarlstejnsko@gmail.com, předem, při této
registraci uvedou do textu e-mailu stručnou charakteristiku (popis) a záměr projektu.
Veřejná obhajoba:
Součástí schvalování ŽoD je prezentace (obhajoba) projektu žadatelem před Výběrovou komisí
(VK). Prezentace se bude konat 26. února 2013 od 13:00 hodin (místo a případný nový čas
obhajoby budou žadatelům upřesněny, v závislosti na počtu prezentací a nutné kapacitě místa).
Nejvhodnější formou prezentace k obhajobě je kombinace ústní a obrazové části pomocí
programu MS PowerPoint (technické zázemí zajištěno MAS). Účast na prezentaci není povinná,
avšak žadateli nabízí možnost získat preferenční body.
Doporučení:
MAS Karlštejnsko, o.s, doporučuje žadatelům, sjednat si ke svému projektu, ŽoD a prezentaci
individuální konzultaci v kanceláři MAS, a to na počátku zpracování projektu a ŽoD,
prostřednictvím e-mailu: spl.maskarlstejnsko@gmail.com nebo tel. č. +420724786840.
Ostatní:
Potřebné informace pro žadatele (Pravidla opatření IV.1.2 PRV ad.) jsou zveřejněny na webu
www.szif.cz.
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Aktuální výzvu, vyhlášené Fiche, metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky
opatření IV.1.2, formulář Žádosti o dotaci, instruktážní list pro vyplňování „Žádost o
dotaci z Programu rozvoje venkova“, metodický pokyn pro hodnocení projektů Výběrovou
komisí - Obecná část - předpis pro zaručení transparentnosti výběru projektů (ŽoD) a zamezení
střetu zájmů, jsou zveřejněny na webu MAS, www.karlstejnskomas.cz. Informace a dokumenty
jsou žadatelům k dispozici v elektronické podobě. Žadatelé je mohou získat rovněž v kanceláři
MAS, po předchozí telefonické dohodě.
Vyhlášené Fiche, číslo, název Fichí a definicemi příjemce dotace:
Fiche č. 1:
Cíl fiche:

Obnova a rozvoj obcí Karlštejnska
- Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí.

Fiche č. 2:
Cíl fiche:

Občanské vybavení a služby Karlštejnska
- Zlepšení občanské vybavenosti s cílem zvýšení dostupnosti a kvality služeb
- Zlepšení podmínek pro rozvoj spolkového života a volnočasové aktivity
- Zlepšení podmínek pro činnost veřejné správy

Definice příjemce dotace (Fiche č. 1 a 2):
- Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., 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
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).
- Zájmová sdružení právnických osob podle § 20f a následujících zákonů č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí.
- 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
náboženských společnostech).
Fiche č. 7:
Cíl Fiche:

Podpora rozvoje služeb Karlštejnska v oblasti cestovního ruchu
- Zvýšení potenciálu a atraktivity Karlštejnska pro turisty a návštěvníky
- Kvalitní infrastruktura a komplexní služby v oblasti cestovního ruchu

Definice příjemce dotace (Fiche č. 7):
- Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě
v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
- Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 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
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).
- Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu.
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Alokace částky dotace – rozdělení mezi vyhlášené Fiche:
Předpokládaná alokovaná částka dotace této výzvy ve výši 6;000.000,-- Kč bude mezi jednotlivé
vyhlášené Fiche rozdělena takto:
1. Z celkové výše alokace ve výši 6;000.000,-- Kč bude pro Fichi č. 7 alokována částka v
celkové výši 1;000.000,-- Kč. Žádosti o dotaci (ŽoD), schválené Výběrovou komisí pro Fichi
č. 7, budou doporučeny k financování v pořadí podle získaných bodů hodnocení.
2. Z celkové výše alokace ve výši 6;000.000,-- Kč bude pro Fichi č. 1 a 2, společně, alokována
částka v celkové výši 5;000.000,-- Kč. Žádosti o dotaci (ŽoD), schválené Výběrovou komisí
pro Fichi č. 1 a 2 společně, budou doporučeny k financování v pořadí podle získaných bodů
hodnocení.
3. V případě nedočerpání některé z výše uvedených alokací do její plné výše, může
Představenstvo MAS rozhodnout o změně jedné alokace ve prospěch druhé, při schvalování
vybraných projektů (ŽoD).

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘI VYHLÁŠENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ - 4. VÝZVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyhlášení 4. výzvy k předkládání projektů:
Příjem žádostí MAS:
Seminář žadatelů:
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti:
Informování žadatele o administrativní kontrole:
Možnost odvolání na administrativní kontrolu:

7. Předání projektů Výběrové komisi:
8. Veřejná obhajoba:
9. Zasedání Výběrové komise - vyhodnocení:
10. Registrace projektů na RO SZIF Střední Čechy:

Kontaktní spojení:

17. prosince 2012
4. a 5. února 2013 od 10:00 do 18:00
7. ledna 2013 od 16:00
do 12. února 2013
do 3 pracovních dnů od ukončení kontroly
do 5 pracovních dnů ode dne následujícího
po dni odeslání informace MAS žadateli o
administrativní kontrole
do 20. února 2013
26. února 2013 od 13:00 (viz předchozí)
26. února 2013 (po veřejných obhajobách)
7. března 2013

Ing. Tomáš Žáček, Tel.: +420724786840
Radomír Hanačík, Tel.: +420739364039
e-mail: spl.maskarlstejnsko@gmail.com

Radomír Hanačík
místopředseda představenstva
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