Název Fiche
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Oblasti podpory
(Popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických
cílů / článků Nařízení PRV
vycházející z potřeb území)

Definice příjemce dotace

Fiche se zaměřuje na projekty spolupráce místních akčních skupin
(případně jinými partnerstvími). Projekty budou vykazovat
hodnotu přidanou spolupráci. Výstupy projektu bez této
spolupráce by v takové podobě nevznikly.
Fiche navazuje na strategický cíl 1 Zvýšit kvalitu života a služeb
v regionu MAS, specifický cíl 1.4: Rozvinout spolupráci
a partnerství aktérů venkova, Opatření CLLD 1.4.1 – Spolupráce
MAS v rámci iniciativy LEADER. Tematicky fiche navazuje
průřezově na většinu specifických cílů SCLLD.
Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce,
které musí být v souladu se SCLLD MAS. V rámci projektu lze
realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a
volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD
daných MAS.
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je
možné realizovat pouze následující výdaje:
• investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně
zavedení značení místních výrobků a služeb,
•

investice související se vzdělávacími aktivitami,

•

investice do informačních a turistických center.

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou
společně provozovány spolupracujícími subjekty. Za měkké akce
lze považovat především pořádání konferencí, festivalů,
workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe,
včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky
apod.). Investice mohou být realizovány pouze takové, které
budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel
samy MAS. Způsobilá pro podporu je i předběžná technická
podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že
plánovala provedení konkrétního projektu. Na předběžnou
technickou podporu projektů spolupráce může MAS využít
maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů
spolupráce.
Na základě předchozího odstavce MAS plánuje realizovat projekty:
Modernizace a rozvoj informačních center s cílem rozšíření
poskytovaných služeb o partnerská území
konference, výstavy, festivaly, přenosy příkladů dobré
praxe se zaměřením na propagaci a zachování tradic, folklóru,
starých zvyků, obyčejů
Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla
schválena z PRV. Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS,
jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či zahraniční MAS) může MAS
spolupracovat se:
a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů
na venkovském území, která provádí strategii místního
rozvoje v rámci EU či mimo ni;

b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na
jiném než venkovském území, která provádí strategii
místního rozvoje v rámci EU.
Výše způsobilých výdajů

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je od 50
tis. Kč (nevztahuje se na předběžnou technickou podporu) do 5
mil. Kč (resp. dle výše alokace MAS).
Indikátory výstupu:

Číslo:

92501

Název:

Celkové veřejné výdaje

Hodnota:

29 232 Euro

