Místní akční skupina Hlučínsko,
Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín, doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice, tel. 553 764 082/kl.19, mashlucinsko@seznam.cz

Informace o Výzvě č. 2 k předkládání žádostí o dotaci
Místní akční skupina Hlučínsko
zveřejňuje informace k Výzvě č. 2 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, osy IV –LEADER, opatření IV.1.2.
– Realizace místní rozvojové strategie na projekty v rámci Strategického plánu LEADER MAS Hlučínsko „Od pruské minulosti k evropské budoucnosti“.
Termín vyhlášení výzvy: 22. 3. 2010
Termín příjmu žádostí: od 15. 4. do 29. 4. 2010 do 12.00 hodin
v pracovních dnech od 7.30 do 15.00 (mimo posledního dne) vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Místo podání žádosti: kancelář MAS Hlučínsko, Výhon 182, Velké Hoštice,Kontakt: tel. 553 764 082/kl.19 nebo 732 670 276 (manažer, administrativní pracovník)
Územní vymezení: Projekt musí být realizován na katastrálním území obcí, které jsou začleněny do území působnosti MAS Hlučínsko.
Způsob podání žádostí: V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci. Nutno osobní doručení.
Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách MAS Hlučínsko – www.mashlucinsko.cz,v kanceláři ve Velkých Hošticích a na www.szif.cz .
Žadatelé mohou předkládat v 2. výzvě své projekty v rámci fiche 1, 3,4,5,6 a 7. Podrobný obsah fichí je vyvěšen na webových stránkách www.mashlucinsko.cz. Projekty
musí být realizovány na katastrálním území obcí, které jsou začleněny do území působnosti MAS Hlučínsko (viz www.mashlucinsko.cz).
Závazná osnova projektu je součástí Samostatné přílohy č. 9, která je k dispozici na www.szif.cz. Každý projekt realizovaný v rámci fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých
výdajů z hlavního opatření/podopatření. Způsobilé výdaje projektu mohou být realizovány od termínu zaregistrování Žádosti.
Fiche č. 1: Název: Od roboty k práci Opatření: I.1.1.1. – Modernizace zemědělských podniků
Fiche č. 3: Název: Aby se nám tu dobře žilo Opatření: III.2.1.1. – Obnova a rozvoj vesnic, záměr a)- zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
Fiche č. 4: Název: Ve vědění je síla Opatření: III.3.1.. – Vzdělávání a informace
Fiche č. 5: Název: Nejen na koňském hřbetě je ráj světa Opatření: III.1.3. – Podpora cestovního ruch, záměr a)-pěší trasy,vinařské stezky a hippostezky
Fiche č. 6: Název: Ve zdravém těle zdravý duch Opatření: III.1.3. – Podpora cestovního ruch, záměr b) ubytování, sport
Fiche č.7: Název: Péči o minulost tvoříme budoucnost Opatření: III.2.2.- Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, záměr b)- obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova a c)stálé výstavní expozice a muzea

Doba realizace projektu: Doba realizace projektu je max. 24 měsíců (ve specifických případech 36 měsíců) od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, což je také
nejzazším termínem pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na RO SZIF. Nejméně 14 pracovních dnů předem je nutno předložit Žádost o proplacení
výdajů ke kontrole na MAS Hlučínsko.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

