VYHLÁŠENÍ 10. VÝZVY MAS Luhačovské Zálesí o. p. s.
Luhačovské Zálesí, o. p. s. v souladu se Strategickým plánem Leader „Luhačovské Zálesí – region zdraví,
krásy a prosperity“ na období 2008 – 2013 vyhlašuje 10. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci
v následujících Prioritách a Fichích.
Datum vyhlášení výzvy:

5. 2. 2014

Datum zahájení příjmu žádostí:

19. 2. 2014

Datum ukončení příjmu žádostí:

21. 2. 2014 do 14.00 hod.

Žádost i budou přijímány v pracovních dnech:
Od 8.00 – 14.00 hod.
Žadatele tímto vyzýváme k telefonickému či emailovému upřesnění termínu příjmu jejich Žádostí na
sekretariátu MAS (Luhačovské Zálesí, o. p. s., Hlavní 51, Pozlovice 763 26).
V 10. Výzvě budou podpořeny projektové žádosti týkající se následujících prioritních oblastí.
Priorita 2 – Rozvoj zdraví a krásy region
Obnova a rozvoj vesnic

FICHE VI

Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obcích

FICHE VII

Minimální alokace:
Na Fichi 6 je alokovaná částka 85 129,- Kč – 15 %
Na Fichi 7 je alokovaná částka 500 000,- Kč – 85%
Alokovaná částka na 20. kolo příjmu žádostí (10. Výzva MAS LZ) činí 585 129,- Kč. Tato částka je
přibližná a může být v průběhu zveřejnění výzvy navýšena o již dříve alokované prostředky, které ale
nebudou ze strany žadatelů nárokovány. Případné prostředky, o které by byla alokace na 10. výzvu
navýšena budou primárně přičteny k alokaci pro Fichi 7.
V případě, že nedojde k naplnění minimálních alokovaných částek na jednotlivé Fiche, bude
nevyčerpaná část finančních prostředků, na základě rozhodnutí VK, přesunuta na jinou vyhlášenou
Fichi.

Identifikace MAS
Identifikace MAS
Název:

Luhačovské Zálesí, o. p. s.

Sídlo MAS:

Osvobození 25, 763 21 Slavičín

Statutární zástupce:

RNDr. Roman Kašpar, ředitel

Právní forma MAS:

Obecně prospěšná společnost

IČO:

27735109

Manažeři MAS:

RNDr. Roman Kašpar, tel. 774 230 210
Ing. Magda Hlavičková, tel. 776 895 929

Tel.:

577 113 079

Email:

info@luhacovskezalesi.cz

Webové stránky:

www.luhacovskezalesi.cz

Seznam obcí v území působnosti
MAS:

Biskupice, Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Dobrkovice,
Dolní Lhota, Doubravy, Horní Lhota, Hřivínův Újezd, Kaňovice,
Kelníky, Ludkovice, Luhačovice, Petrůvka, Podhradí, Pozlovice,
Provodov, Rudimov, Sehradice, Slavičín, Slopné, Velký Ořechov,
Želechovice nad Dřevnicí

Způsob podání Žádosti o dotaci
Žádost o dotaci se předkládá osobně na sekretariátu Místní akční skupiny Luhačovské Zálesí, o. p. s.
Žádost o dotaci předkládá a podepisuje žadatel před pracovníkem MAS Luhačovské Zálesí, o. p. s.
osobně (v případě právnických osob pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se
stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu) nebo
prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců (podpis na zmocnění musí být úředně ověřen).
Žádost o dotaci se předkládá na předepsaném formuláři se všemi povinnými přílohami, příp.
nepovinnými přílohami.
Na MAS je možné předkládat také Žádost i o dotaci, které neobsahují všechny povinné přílohy. Jedná se
především o projekty, jejichž realizace závisí na rozhodnutí stavebního úřadu. Tyto dodatečně
předkládané přílohy musí být na MAS odevzdány nejpozději v termínu do 28. 2. 2014. Na MAS je nutno
předložit v termínu přijetí Žádost i o dotaci čestné prohlášení o dodání povinných příloh v termínu do
28. 2. 2014.

Žádost, povinné i nepovinné přílohy se předkládají ve dvou vyhotoveních, a to ve dvou originálech nebo
úředně ověřených kopiích. Výjimku tvoří projektová dokumentace, půdorys stavby či dispozice
technologie a katastrální mapa, které nemusí být originálem nebo úředně ověřenou kopií, dostačující je
pouze prostá kopie.
Žádost o dotaci bude kromě t ištěných vyhotovení předložena rovněž elektronicky na CD (1 x) nebo
bude zaslána elektronicky na e-mail info@luhacovskezalesi.cz.
Další povinnost i žadatele jsou uvedeny ve Fichi, Pravidlech IV.1.2. a v Metodice pro tvorbu Fichí a
specifické podmínky opatření IV.1.2., které jsou ke stažení na www.luhacovskezalesi.cz nebo na
www.szif.cz.
Formulář Žádost i o dotaci a další podklady pro žadatele jsou ke stažení na:
http://www.luhacovskezalesi.cz/ops/leader/.
Upozornění
Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z
hlavního opatření/podopatření. V daném kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche
pouze jedinou Žádost o dotaci.
Vzhledem k novelizaci Občanského zákoníku dochází od 1. 1. 2014 ke změně právních forem některých
organizací. Věnujte, proto prosím pozornost této t iskové zprávě, ve které je upřesněna definice
příjemce dotace pro 20. Kolo PRV.
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%
2Fosa4%2F1389621623707.pdf

Doba a místo realizace projektu
Nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS a na RO SZIF:
Žadatel je povinen zajist it realizaci projektu, úhradu způsobilých výdajů a podání Žádost i o proplacení
na RO SZIF nejpozději do 30. 6. 2015.
Vymezení území pro realizaci projektů:
Projekty mohou být realizovány pouze v území působnost i MAS Luhačovské Zálesí, které je vymezeno
katastrálním území obcí:
-

Biskupice, Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Dolní Lhota, Doubravy, Horní
Lhota, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Kelníky, Ludkovice, Luhačovice, Petrůvka, Podhradí, Pozlovice,
Provodov, Rudimov, Sehradice, Slavičín, Slopné, Velký Ořechov, Želechovice nad Dřevnicí.

Na webových stránkách MAS www.luhacovskezalesi.cz jsou dostupná ke stažení aktuální Pravidla pro
opatření IV.1.1., Pravidla pro opatření IV.1.2. a Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky
opatření IV.1.2. Na stejném místě jsou k dispozici další dokumenty týkající se výzvy.

Informace pro žadatele
Podrobné informace pro žadatele (formulář žádost i, instruktážní list k vyplňování žádost i, FICHE,
povinné a nepovinné přílohy, koncepční dokumentace) jsou k dispozici na internetových stránkách
www.luhacovskezalesi.cz v sekci Leader, na stránkách www.szif.cz nebo v sídle sekretariátu MAS
Luhačovské Zálesí v Pozlovicích.
Na níže uvedeném webovém odkazu je k nalezení také jednací řád Výběrové komise, kde jsou
k dispozici základní pravidla rozhodování výběrové komise, které zaručují transparentnost výběru
projektů: http://www.luhacovskezalesi.cz/ops/leader/vyzva-10/

Kontaktní osoby
Jméno, příjmení, pozice
RNDr. Roman Kašpar
ředitel společnosti
Ing. Magda Hlavičková
manažer pro realizaci SPL
Bc. Zuzana Valášková
administrátor pro realizaci SPL

Telefon
+420 774 230 210

+420 776 895 929

+420 774 230 505

E-mail
kaspar@luhacovskezalesi.cz
www.luhacovskezalesi.cz
hlavickova@luhacovskezalesi.cz
www.luhacovskezalesi.cz
valaskova@luhacovskezalesi.cz
www.luhacovskezalesi.cz

