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8. VÝZVA
K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI
NAD ORLICÍ, o.p.s.
Vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem
LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ
dne 8.4. 2013
výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova,
opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
Místní akční skupina (MAS) NAD ORLICÍ bude v letech 2009 - 13 v pravidelných výzvách vybírat projekty, které
získají finanční dotaci z Programu rozvoje venkova. O finanční dotaci se mohou ucházet projekty z území
Kostelecka, Choceňska, Týnišťska a Třebechovicka (viz Mapa územní působnosti MAS). Záměr projektů musí být
v souladu s příslušnou „Fichí“ (popis nástroje realizace strategických opatření v programovém formuláři) SPL.
Strategickým záměrem MAS NAD ORLICÍ je přednostní podpora menších projektů a projektů, které mají více
efektů a dopadů na rozvoj území. Projekty podpořené MAS musejí naplňovat monitorovací indikátory a
strategické cíle SPL „LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ“, čemuž odpovídají preferenční (bodovací)
kritéria pro výběr projektů.
Podpora je realizována formou zpětného proplácení uznatelných nákladů, projekty je třeba plně profinancovat a
teprve poté žádat o proplacení na základě odpovídajících dokladů.

Termíny výzvy:
Vyhlášení výzvy: 8. 4. 2013
Konzultace pro žadatele: od 9.4. na místech seminářů a veřejných konzultací a individuálně po předchozí
telefonické dohodě
Příjem žádostí: 2. 5. 2013 – 9. 5. 2013. Příjem končí poslední den ve 20h. Konkrétní hodinu
příjmu žádostí je třeba si telefonicky domluvit na 733 351 657.

Celková alokace k rozdělení v této výzvě:
V této výzvě je k podpoře projektů předběžně určeno celkem 950.000,-,- Kč, částka která bude rozdělena bude
aktuálně dopočtena v den výběru projektů dle dostupnosti alokace pro MAS.
Způsob a místo předkládání žádostí:
Místo předkládání žádostí: Kancelář MAS, Kostelecké Horky 57, 517 41
Žadatel předloží žádost osobně (prostřednictvím statutárního zástupce nebo osoby pověřené plnou mocí k podání
žádosti – plná moc musí mít úředně ověřený podpis) výlučně v době určené pro podání žádosti a po předchozí
domluvě termínu na tel. 733351657 nebo martina.lorencova@nadorlici.cz.
Žádosti budou přijímány v elektronické formě a zároveň písemně ve 2 paré (paré označené nápisem
„SZIF“ + paré označené nápisem „MAS“) pouze na předepsaných formulářích ve formátu pdf „Žádosti o dotaci“
pro danou Fichi, vč. všech povinných příloh dle bližší specifikace v příslušné Fichi a v dokumentaci výzvy na
www. Elektronickou verzi je možné donést na jakémkoli nosiči a žádost je možné vytisknout
přímo v kanceláři MAS, také je možné pořídit jakékoli kopie. Přesné vymezení uznatelné formy příloh
doporučujeme konzultovat.
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Žádosti o dotaci se předkládají výlučně na předepsaných formulářích, které jsou přílohou této Výzvy. Přílohy,
které nemají vliv na bodování preferenčních kriterií, je možno eventuelně předkládat až po administrativní
kontrole vlastní žádosti v MAS, nejpozději však do 31.5.2013. Všechny žádosti doručené jiným způsobem než
osobně nebo po termínu příjmu žádostí budou automaticky vyřazeny.

Charakter podporovaných projektů 1:
Termíny realizace
Realizace projektů může začít od registrace žádosti na RO SZIF (polovina června 2013) a končí nejpozději 24
měsíců od podpisu Dohody (tedy cca do podzimu 2015 dle konkrétního projektu).

Fiche
V této výzvě jsou přijímány projekty v rámci 3 Fichí (= souboru opatření k naplňování naší strategie – SPL). Jejich
název, zaměření, míra dotace a velikost projektu i způsobilí žadatelé jsou uvedeny v jednotlivých fichích, které
jsou zveřejněny v příloze této výzvy a na www.nadorlici.cz
V rámci této výzvy může jeden žadatel předložit v každé Fichi pouze jednu Žádost o dotaci.
Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního
opatření/podopatření dané Fiche.
Seznam Fichí a minimálních alokací dotačních prostředků (vzhledem k počtu předložených žádostí v jednotlivých
Ficích se mohou změnit např. při malém požadavku na některé z nich mohou být prostředky přesunuty):

Fiche č. 2 - B.1 Radosti na venkově
Fiche č. 7 - D.1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi
Fiche č. 8 - D.2 Lesy pro odpočinek a pro lidi

350 000,- Kč
250 000,- Kč
350 000,- Kč

Výše dotace
Maximální výše dotace je uvedena u jednotlivých Fichí a pohybuje se od 90% do 100% ze způsobilých výdajů
daných Pravidly PRV. Limit se liší dle žadatelů, typů projektů a režimu podpory, který je uveden ve Fichích.

Způsobilí žadatelé
Podrobné vysvětlení i bližší specifikace typů způsobilých žadatelů najdete v jednotlivých Fichích a v Pravidlech.

Harmonogram výzvy:
Informační semináře pro žadatele: termíny a místa konání jsou uvedeny na webových stránkách.
Postupně proběhnou v různých částech MAS.
Vyhlášení výzvy: 8. 4. 2013
Zveřejnění dokumentace výzvy: do 12. 4. 2013
Konzultace pro žadatele: na místech seminářů a veřejných konzultací a individuálně po předchozí telefonické
dohodě
Příjem žádostí: 2. 5. 2013 - 9. 5. 2013. Příjem končí poslední den ve 20h. Konkrétní hodinu příjmu
žádostí je třeba si telefonicky domluvit na 733 351 657.
Kontrola úplnosti žádostí a příloh: při předkládání Žádosti
Ukončení výzvy: 9. 5. 2013 ve 20 h
První zasedání Výběrové komise: 16. 5. 2013
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti žádostí MAS: max. do 12. 5. 2013
Návštěvy projektů a bodování: od 17. 5. 2013 do 23. 5. 2013
Lhůta k odvolání proti vyřazení na základě administrativní kontroly: do 20. 5. 2013
Řešení odvolání: do 26. 5. 2013
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Podrobné vysvětlení najdete v Pravidlech opatření IV.1.2 a v Příloze 9 Pravidel
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Veřejné slyšení žadatelů Výběrovou komisí: v rozmezí 24. -25. 5. 2013 (dle počtu projektů, termín prezentace
projektů při Veřejném slyšení bude sjednán při příjmu projektu)
Druhé zasedání Výběrové komise: v rozmezí 24. - 27. 5. 2013 (předpoklad)
Výběr projektů k podpoře MAS včetně schválení Programovým výborem: do 30. 5. 2013
Lhůta pro stížnost MV MAS: 7 dní od odeslání rozhodnutí (nemá účinek na rozhodnutí)
Registrace žádostí na RO SZIF polovina června 2013 v rámci 19. kola PRV
Kontrola žádostí RO SZIF léto roku 2013
Podpis Dohody na RO SZIF listopad 2013 (předpoklad)
Zahájení realizace projektů nejdříve od data Registrace žádosti na RO SZIF (polovina června 2013)
Předkládání Žádostí o proplacení nejdéle do 24 měsíců od podpisu Dohody na RO SZIF (cca listopad 2015)
(žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení nejdříve MAS, následně na RO SZIF ve stanoveném termínu)

Území realizace projektů:
Projekty musí být realizovány v území působnosti MAS NAD ORLICÍ (viz Mapa územní působnosti), tzn. na
území jedné nebo více obcí a nesmí svou realizací zasahovat mimo toto území:
Albrechtice nad Orlicí, Beleč nad Orlicí, Běstovice, Blešno,Bolehošt, Borohrádek, Borovnice, Bošín, Častolovice,
Čermná nad Orlicí, Černilov, Čestice, Dobříkov, Hřibiny-Ledská, Chleny, Choceň, Jeníkovice, Jílovice, Koldín,
Kosořín, Kostelec nad Orlicí, Kostelecké Horky, Krchleby, Ledce, Lhoty u Potštejna, Libníkovice, Libřice, Lípa nad
Orlicí, Mostek, Nasavrky, Nová Ves, Očelice, Olešnice, Orlické Podhůří, Oucmanice, Plchovice, Podlesí, Polom,
Proruby, Sec, Slatina, Skořenice, Sruby, Sudslava, Svatý Jiří, Svídnice, Třebechovice pod Orebem, Týnište nad
Orlicí, Veliny, Velká Skrovnice, Vraclav, Vrbice, Výrava, Vysoký Újezd, Zámrsk, Zářecká Lhota, Zdelov, Ždár nad
Orlicí

Konzultace pro žadatele:
Možnost konzultací
Po předběžné dohodě s pracovníky MAS bude kancelář poskytovat konzultace k záměrům a zpracovávaným
projektům. Vyzýváme zájemce, aby se co nejdříve informovali o podmínkách (pokud jim zveřejněné dokumenty
nedostačují).

Kontakty:
Kancelář MAS NAD ORLICÍ:
Kostelecké Horky 57, 517 41
Budova bývalé školy, 1. patro.
Mgr. Petr Kulíšek
tel. 604 201 113
petr.kulisek@nadorlici.cz

Bc. Martina Lorencová
tel. 733 351 657
martina.lorencova@nadorlici.cz

www.nadorlici.cz
Způsob hodnocení žádostí:
Způsob a proces hodnocení: Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi.
Hodnocení žádostí, které úspěšně projdou administrativní kontrolou a splní podmínky přijatelnosti, proběhne
podle preferenčních kriterií uvedených v každé Fichi (jejich přehled je v přiloženém dokumentu). Budou vybrány
projekty, které dosáhly nejlepšího bodového ohodnocení. Každá Fiche bude hodnocena zvlášť.
PV MAS stanovil minimální počet dosažených bodů. PV MAS na základě doporučení VK MAS určí konečné
alokace prostředků na jednotlivé Fiche. Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace na tuto výzvu.
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Postupy při výběru projektů
1. Stanovení na žadateli nezávislých hodnotitelů (nezávislost je doložena podepsaným prohlášení o nestrannosti a
důvěrnosti a zajištěna způsobem přidělení), každý projekt hodnotí dva proškolení hodnotitelé (z řad členů VK
MAS nebo jimi zvolených externích expertů), kteří stanoví počet bodů podle preferenčních kritérií, projekty
zasílá hodnotitelům výběrová komise ve spolupráci s pracovníkem kontroly v kanceláři MAS.
2. V případě, že je počet bodů obou hodnotitelů v rozpětí do 20 % maximálního bodového zisku, výsledným
počtem bodů je aritmetický průměr obou získaných bodových hodnot.
3. V případě, že je počet bodů obou hodnotitelů v rozpětí větším než 20 % maximálního bodového zisku, posuzuje
projekt třetí nezávislý hodnotitel; výsledným počtem bodů je aritmetický průměr získaných bodových hodnot,
které mají k sobě blíže.
4. Výsledným hodnocením je stanovení počtu bodů (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) a slovní hodnocení
(DOPORUČENO x NEDOPORUČENO k financování) s možným doporučením ke zkrácení uznatelné části
rozpočtu.
5. Konečným výstupem hodnocení je stanovení pořadí žádostí dle počtu bodů pro každou Fichi. Na základě
výsledků hodnocení a plánovaného objemu fin. prostředků pro danou výzvu navrhne výběrová komise, které
projekty budou podpořeny. O výsledcích vypracuje komise zápis, ve kterém budou uvedeny všechny
hodnocené projekty, bodové ohodnocení, celkový počet bodů, zda byla nebo nebyla žádost doporučena k
financování. Následně Programový výbor potvrdí výběr projektů učiněný Výběrovou komisí a rozhodne o
konečných alokacích pro vyhlašované Fiche.
6. Vyrozumění žadatelům o výsledcích hodnocení bude zveřejněno na www a elektronicky zasláno žadatelům,
žadatelé budou i písemně vyrozuměni. Neúspěšným žadatelům bude sdělen důvod neúspěchu včetně bodového
zisku do pěti dnů od schválení výsledků hodnocení. Každý žadatel může nahlédnout do svého bodového
hodnocení.
Preferenční kriteria:
Přehled kriterií je uveden v každé Žádosti a Fichi. Projekty musí získat určité minimální počty bodů
v preferenčních kriteriích stanovených MAS, jejichž počet se liší dle Fiche a tedy zaměření projektu. Projekt,
který nezíská minimální počet bodů za preferenční kriteria daná MAS, nesplní kriteria
přijatelnosti a bude vyřazen.
Postup při rovném počtu bodů:
A. V případě dostatku finančních prostředků v rámci výzvy nestanoví MAS pořadí a příspěvek obdrží všechny
žádosti se stejným počtem bodů.
B. V případě nedostatku finančních prostředků bude stanoveno pořadí dle počtu pro fichi relevantních
monitorovacích indikátorů, které budou realizací projektu naplněny. V případě shody počtu bude zvýhodněna
větší spolehlivost jejich naplnění (viz část 22 fichí).
Metodika výběru projektů a zamezení střetu zájmu je zveřejněna na stánkách MAS www.nadorlici.cz – 8. Výzva.

Opravné postupy
a) Hodnocení formálních náležitostí: V případě nedostatku v náležitostech vyzve MAS žadatele k doplnění do pěti
pracovních dnů od doručení výzvy (výzva bude sdělena i telefonicky, elektronicky, popř. osobně předána) a
žádost bude přijata. Po marném uplynutí výzvy bude žádost vyřazena z dalšího posuzování. Dodatečné
předkládání povinných příloh, které nemají vliv na bodování preferenčních kriterií, je možné jen po projednání
a nejpozději do 12.2.2013.
b) Hodnocení přijatelnosti: Pokud žadatel nebude souhlasit s odmítnutím žádosti z důvodů nepřijatelnosti, může
se obrátit na Monitorovací výbor MAS s písemnou žádostí o přezkoumání rozhodnutí podanou kanceláři MAS.
Žádost je nutno podat osobně v kanceláři MAS nebo v kontaktním místě proti protokolu, protokol i vzor budou
zároveň dostupné fyzicky i na www. Monitorovací výbor rozhodne do sedmi dnů a vyrozumění bude doručeno
pracovníky kanceláře MAS opět osobně. Tento postup zamezí časové prodlevě.
c) Hodnocení vhodnosti projektů bodováním: Jako opravný postup MAS stanoví hodnocení třetím hodnotitelem v
případě, že počet bodů přidělený dvěma hodnotiteli je v rozpětí větším než 20 % maximálního bodového zisku
v daném opatření). Rozhodnutí Výběrové komise potvrzené Programovým výborem je konečné.
d) Proti postupu a ovlivnění výběru lze podat stížnost opět k Monitorovacímu výboru, nebo ke společnému orgánu
sítě MAS, pokud bude zřízen. Tento postup již nemá odkladný účinek, nicméně přispěje k přijetí opatření.
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Dokumenty:
Přehled předkládaných dokumentů je rozveden v Pravidlech opatření a v souvisejících dokumentech.

Související dokumenty:
Související dokumenty jsou zveřejněny na www.nadorlici.cz. O změnách v přílohách je vedena evidence na
webových stránkách. Základní dokumenty naleznete také na stránkách www.szif.cz.

Vysvětlení zkratek:
IV.1.2. – opatření PRV, provádění metody LEADER podporou projektů žadatelů
K – kopie, neověřená
MAS – Místní akční skupina
MV MAS – Monitorovací výbor MAS
MZe –Ministerstvo zemědělství ČR
O – originál, plnohodnotně jej nahrazuje úředně ověřená kopie
O/V – originál, který bude vrácen žadateli
PRV – Program rozvoje venkova ČR
PV MAS – Programový výbor MAS
RO SZIF - Regionální odbor SZIF
SPL – Strategický plán LEADER
SZIF – Státní zemědělský a intervenční fond
VK MAS – Výběrová komise MAS
Upozornění pro žadatele
- Poslední den příjmu žádostí nebudou poskytovány žádné konzultace.
- Dle nových pravidel PRV není DPH uznatelný výdaj pro obce a svazky obcí.
- Investiční podpora je realizována formou zpětného proplácení uznatelných nákladů, projekty je třeba plně
profinancovat a teprve poté žádat o proplacení na základě odpovídajících dokladů.
V Kosteleckých Horkách dne 8. dubna 2013.

Mgr. Petr Kulíšek
ředitel
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