Program LEADER ČR splňuje všechny podmínky nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne
24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory,
vyhlášeného v Úředním věstníku Evropské unie dne 1. listopadu 2006 pod č. L 302. Program
je realizován na základě blokové výjimky Evropské komise. Tím vyhovuje ustanovení čl. 3,
odst. 1, písm. b) tohoto nařízení.
V souladu se záměrem
Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce, schváleným
Ministerstvem zemědělství ČR v rámci Programu LEADER ČR 2007, vyhlašuje místní akční
skupina MAS Moravský kras o.s.

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
na realizaci výše uvedeného záměru. Předložené projekty musí být zaměřeny k tématu
Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce a následujícím
opatřením:
I.

Investice do hypoturistiky a agroturistiky, jako alternativního podnikání v
zemědělství

II.

Modernizace a rekonstrukce pekáren, moštáren a palíren

III. Rekonstrukce prostorů k podnikání v tradiční výrobě a řemeslech (dílny,
sklady, provozovny a obchody)
IV. Investice ke zhodnocení místní produkce (balící linky a stroje)
V.

Investiční vybavení k pořádání tradiční trhů regionálních výrobků (prodejní
stánky, tabule, regály)

VI. Investice k budování odpočinkových míst a technických prvků na cyklotrasách,
pěších stezkách a u významných turistických cílů
VII. Investice do informačních a společenských center regionu (i mobilních)
propagujících a prodávajících místní produkty a nově vytvářené ucelené
turistické balíčky pro region
__________________________________________________________________________________________
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Typy projektů v rámci jednotlivých opatření:
I.

Investice do hypoturistiky a agroturistiky, jako alternativního podnikání v
zemědělství

Cíl ve vztahu k záměru:
Podpora rozvoje hypoturistiky a agroturistiky v kombinaci s rozvojem šetrného turistického
ruchu a tvorba nových balíčků a produktů turistického ruchu v oblasti.
Popis:
Investice na pořízení vozů, kočárů a dalších technických doplňků, investice na pořízení
venkovních posezení pro návštěvníky a ohrad pro zvířata na farmách, investice na pořízení a
vybudování venkovních zařízení pro přípravu gastronomických specialit, investice na pořízení
a vybudování míst pro ochutnávku a prodej místních regionálních produktů a regionálních
produktů z dalších oblastí jižní Moravy (např. vína a místní sýry apod.), investice do drobné
mechanizace a strojů na údržbu okolí farem.
Přijatelné výdaje:
Náklady na pořízení staveb, strojů, technologie a zařízení, informačních systémů, výpočetní
techniky, softwaru a dále na rekonstrukci a modernizaci hmotného investičního majetku a
nákup služeb bezprostředně související s realizací projektu.
II. Modernizace a rekonstrukce pekáren, moštáren a palíren
Cíl ve vztahu k záměru:
Podpora rozvoje drobného podnikání v regionu, vytváření nových pracovních míst, udržení,
obnova a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti
venkovského obyvatelstva, rozvoj hospodářství při využívání místních hmotných zdrojů.
Popis:
Investice na pořízení odpeckovacích strojů, drtičů ovoce, hydrolisů, a dalších strojů na
vybavení místních pěstitelských pálenic, rekonstrukce objektů drobného podnikání v regionu.
Přijatelné výdaje:
Náklady na pořízení staveb, strojů, technologie a zařízení, informačních systémů, výpočetní
techniky, softwaru a dále na rekonstrukci a modernizaci hmotného investičního majetku a
nákup služeb bezprostředně související s realizací projektu.
III. Rekonstrukce prostorů k podnikání v tradiční výrobě a řemeslech (dílny, sklady,
provozovny a obchody)
Cíl ve vztahu k záměru:
Podpora rozvoje drobného podnikání v regionu, vytváření nových pracovních míst, rozvoj
hospodářství při využívání místních hmotných zdrojů a zaměstnanosti místního obyvatelstva,
tj. rozvoj zemědělského i nezemědělského podnikání, služeb, rozvoj místního marketingu,
klientely a distribučních sítí místních výrobců, udržení, obnova a rozvíjení místních
kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti venkovského obyvatelstva.
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Popis:
Rekonstrukce objektů na prodejny regionálních produktů, investice na pořízení strojů pro
malé tradiční řemeslníky.
Přijatelné výdaje:
Náklady na pořízení staveb, strojů, technologie a zařízení, informačních systémů, výpočetní
techniky, softwaru a dále na rekonstrukci a modernizaci hmotného investičního majetku a
nákup služeb bezprostředně související s realizací projektu.

IV. Investice ke zhodnocení místní produkce (balící linky a stroje)
Cíl ve vztahu k záměru:
Podpora rozvoje drobného podnikání v regionu, vytváření nových pracovních míst, rozvoj
hospodářství při využívání místních hmotných zdrojů a zaměstnanosti místního obyvatelstva,
tj. rozvoj zemědělského i nezemědělského podnikání, služeb, rozvoj místního marketingu,
klientely a distribučních sítí místních výrobců, vytváření nových pracovních příležitostí
snižujících nezaměstnanost nebo dojížďku za prací.
Popis:
Investice na pořízení balících linek a strojů na balení regionálních a tradičních výrobků
Přijatelné výdaje:
Náklady na pořízení staveb, strojů, technologie a zařízení, informačních systémů, výpočetní
techniky, softwaru a dále na rekonstrukci a modernizaci hmotného investičního majetku a
nákup služeb bezprostředně související s realizací projektu.
V.

Investiční vybavení k pořádání tradiční trhů regionálních výrobků (prodejní
stánky, tabule, regály)

Cíl ve vztahu k záměru:
Podpora rozvoje drobného podnikání v regionu, vytváření nových pracovních míst, rozvoj
hospodářství při využívání místních hmotných zdrojů a zaměstnanosti místního obyvatelstva,
tj. rozvoj zemědělského i nezemědělského podnikání, služeb, cestovního ruchu, rozvoj
místního marketingu, klientely a distribučních sítí místních výrobců, udržení, obnova a
rozvíjení místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti
venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní odpovědnosti za obnovu a rozvoj vesnic a
regionů, současné řešení více věcných problémů obnovy vesnic a rozvoje regionu.
Popis:
Investice na pořízení prodejních stánků pro pořádání společných akcí výrobců v regionu a
mimo něj, investice na pořízení tabulí, banerů a posterů apod.
Přijatelné výdaje:
Náklady na pořízení staveb, strojů, technologie a zařízení, informačních systémů, výpočetní
techniky, softwaru a dále na rekonstrukci a modernizaci hmotného investičního majetku a
nákup služeb bezprostředně související s realizací projektu.
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VI. Investice k budování odpočinkových míst a technických prvků na cyklotrasách,
pěších stezkách a u významných turistických cílů
Cíl ve vztahu k záměru:
Podpora rozvoje cestovního ruchu, současné řešení více věcných problémů obnovy vesnic a
rozvoje regionu.
Popis:
Investice do budování a rekonstrukce odpočinkových míst na turistických cestách nebo u
významných turistických cílů včetně doprovodného technického vybavení (lavičky, mostky,
tabule atd.).
Přijatelné výdaje:
Náklady na pořízení staveb, strojů, technologie a zařízení, informačních systémů, výpočetní
techniky, softwaru a dále na rekonstrukci a modernizaci hmotného investičního majetku a
nákup služeb bezprostředně související s realizací projektu.
VII. Investice do informačních a společenských center regionu (i mobilních)
propagujících a prodávajících místní produkty a nově vytvářené ucelené turistické
balíčky pro region
Cíl ve vztahu k záměru:
Podpora rozvoje drobného podnikání v regionu, vytváření nových pracovních míst, rozvoj
hospodářství při využívání místních hmotných zdrojů a zaměstnanosti místního obyvatelstva,
tj. rozvoj zemědělského i nezemědělského podnikání, služeb, rozvoj místního marketingu,
klientely a distribučních sítí místních výrobců.
Popis:
Investice do rekonstrukce a oprav informačních center regionu tak, aby splňovaly normy a
požadavky na prodeje regionálních výrobků, investice na vybavení technikou a zařízením,
investice na pořízení propagačních a informačních tabulí o regionálních produktech a
nabídkách nových turistických možností regionu, investice na pořízení mobilního
informačního centra informujícího o regionálních produktech a atraktivitách regionu.
Přijatelné výdaje:
Náklady na pořízení staveb, strojů, technologie a zařízení, informačních systémů, výpočetní
techniky, softwaru a dále na rekonstrukci a modernizaci hmotného investičního majetku a
nákup služeb bezprostředně související s realizací projektu.

Územní vymezení projektů:
Území působnosti místní akční skupiny MAS Moravský kras o.s. (území dobrovolných
svazků obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, Drahanská vrchovina, Protivanovsko,
Časnýř, Černohorsko s tím, že nebudou podpořeny projekty žadatelů z území působnosti
městyse Křtiny, obce Habrovany a obce Bílovice nad Svitavou.
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Vymezení vhodných žadatelů:
Podnikající právnické a fyzické osoby, neziskové organizace, obce, svazky obcí sídlící a
působící v území působnosti místní akční skupiny MAS Moravský kras o.s..
Žadatelem – příjemcem podpory může být obec, svazek obcí nebo nezisková organizace za
podmínek, že podpora nebude využita na ziskový projekt.
Žadatelem – příjemcem podpory nemůže být organizační složka státu nebo organizace, kde
podíl státu přesahuje 50 %, ani občanské sdružení podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb.,
Občanský zákoník, ani nepodnikatelská fyzická osoba.
Podnikatelské subjekty musí prokázat, že mají jako hlavní nebo vedlejší činnost
zaregistrovanou činnost v oblasti zemědělské nebo lesnické prvovýroby. Musí jít buď o
začínajícího podnikatele, nebo o malý podnik, nebo o střední podnik (který zaměstnává méně
než 250 zaměstnanců, nebo má čistý obrat max. 1 450 000 000 Kč a který není vlastněn z více
než 25 % jedním nebo více podniky většími, podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého
a středního podnikání, a o změně zákona č. 2/1969 Sb.). Přijatelný žadatel – příjemce podpory
(podnikatelský subjekt) musí být zaregistrován v ČR.
Forma a výše podpory:
Podpora je poskytována jako systémová investiční dotace (dále jen „dotace“) na realizaci
vybraných projektů. Minimální počet projektů na jednu místní akční skupinu jsou 2, tak aby
byl zastoupen minimálně jeden projekt ziskového subjektu a jeden neziskového subjektu.
Maximální počet projektů na jednu místní akční skupinu je 5, v odůvodněných případech 7.
K datu schválení projektů Hodnotitelskou komisí MZe musí být v rámci jedné místní akční
skupiny minimálně jeden projekt a třetina dotace určeny na investiční projekty
podnikatelského subjektu.
Projekty neziskových subjektů (obcí, svazků obcí, neziskových organizací):
Dotace max. 80 % přijatelných výdajů ze státního rozpočtu, min. 20 % z vlastních prostředků
(v případě obcí nebo svazků obcí jde o územní rozpočty).
Celkové přijatelné náklady na jeden projekt: od 100 000 Kč do nejvýše 5 000 000 Kč (za
předpokladu většího podílu vlastních prostředků).
Maximální výše dotace je 3 000 000 Kč. Minimální výše dotace je 50 000 Kč.
Projekty ziskových subjektů (podnikajících právnických a fyzických osob):
Dotace max. 50 % přijatelných výdajů ze státního rozpočtu, min. 50 % z vlastních prostředků,
Celkové přijatelné náklady na jeden projekt: od 100 000 Kč do nejvýše 2 000 000 Kč.
Maximální výše dotace je 1 000 000 Kč. Minimální výše dotace je 50 000 Kč.
Doba trvání projektu:
Celý projekt musí být dokončen nejpozději do 20. prosince 2007. Dokončením se rozumí
kolaudační rozhodnutí (s nabytím právní moci), respektive ukončení zkušebního provozu a
uvedení zařízení do trvalého provozu. Schválená dotace na projekt musí být vyčerpána v roce
2007, přičemž poslední termín pro podání požadavku na úhradu faktur je 12. prosince 2007.
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Vyhlášení výzvy:

5. září 2007

Ukončení příjmu žádostí: 26. září 2007, v době do 15 hod. v místě podání žádosti
Místo podávání žádostí:

MAS Moravský kras o.s., 679 13 Sloup 221

Další informace:
Žádost musí být odevzdána v tištěné podobě, ve třech kopiích osobně. Žádost dále musí být
podepsána statutárním zástupcem žadatele odpovědným za předloženou žádost a musí
obsahovat projekt, projektové přílohy a předepsané doklady.
Veškeré informace neuvedené v této výzvě, včetně předepsaných formulářů apod., jsou
uvedeny na internetových stránkách www.mze.cz (cesta: podpora z EU, národní dotaze,
LEADER ČR). Další informace lze získat přímo v sídle MAS Moravský kras o.s., u manažera
místní akční skupiny Ing. Jozefa Janču (tel.739 042 933), na www.spolekmoravskykras.cz,
nebo na masmk@seznam.cz.
Ve Sloupě dne 5.9.2007

Miloslav Novotný, v.r.
předseda MAS Moravský kras o.s.
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