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1. výzva k příjmu žádostí MAS Region Pošembeří o.p.s.   
 

 

MAS Region Pošembe ří  o.p.s. 
1. výzva k p říjmu žádostí pro čerpání prost ředků v rámci  Strategického plánu Leader (SPL) „Náš Reg ion“ 

v rámci 8. kola PRV 
 
Místní akční skupina Region Pošembeří o.p.s vyhlašuje dnem 24.8. 2009 1. kolo příjmu Žádostí pro čerpání prostředků alokovaných na realizaci 
SPL  „Náš Region“ v rámci Programu rozvoje venkova.                                                                                                                                                                      
 

Termín příjmů žádostí: OD 16.9. DO 18.9.2009, v dob ě od 8 do 16 hod. V pátek 18.9. od 8 do 14 hod! 
Misto podání žádostí:  na adrese kanceáře MAS Region Pošembeří o.p.s, Náměstí Arnošta z Pardubic 1, Český Brod  
Způsob podání:  projekt a žádost o dotaci (předepsaný formulář v pdf) bude předložen osobně statutárním zástupcem nebo 

pověřenou osobou – úředně ověřená plná moc, a to v jednom paré včetně povinných a nepovinných příloh a 1x na 
CD s žádostí a projektem 

 
Kontakt:  Mgr. Miloslav Oliva, ředitel Region Pošembeří o.p.s., E-mail: leader@posemberi.cz  
               Bc. Michaela Vítková, manager MAS Region Pošembeří o.p.s., tel: 724 256 253    

     Kancelář MAS, tel.: 321 612 215 – 216, E-mail: info@posemberi.cz; www.posemberi.cz 
 
V rámci 1. výzvy budou přijímány žádosti o dotaci pro následující Fiche: 

Fiche 1 
NÁŠ DOMOV - atraktivní obce pro 
bydlení, podnikání a relaxaci 

Oprávn ěný žadatel : obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení 
právnických osob (jsou-li jejich členy obce, svazky obcí), církve a jejich 
organizace 

Fiche 2 
NÁŠ DOMOV – dobré místo pro 
současný i budoucí život 

Oprávn ěný žadatel : obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení 
právnických osob (jsou-li jejich členy obce, svazky obcí), církve a jejich 
organizace 

Fiche 5 
Zemědělci (zemědělství) důležitá 
součást našeho regionu 

Oprávn ěný žadatel:  zemědělský podnikatel, podnikatelský subjekt, který 
je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci 
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Fiche 7 
Vzdělávání napříč generacemi i 
regionem 

Oprávn ěný žadatel:  obce, svazky obcí, NNO s právní subjektivitou 

 
 
  

� Projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech zp ůsobylých výdaj ů z hlavního opat ření/podopat ření. 
� V jednom kole p říjmu žádostí m ůže žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jednu Žá dost o dotaci 
� Závazná osnova projektu, přesné znění Fichí, formulář žádosti o dotaci, instruktážní list pro její vyplnění a samostatná příloha č.9  jsou 

k dispozici na webových stránkách MAS www.posemberi.cz spolu s dalšími souvisejícími dokumenty 
� Další informace týkající se osy IV. 1.2. Leader Programu rozvoje venkova najdete na stránkách  www.mze.cz a www.szif.cz 
� Předkládané projekty musí být realizovány na uzemí MA S Region Pošembe ří o.p.s. (mapa území viz. www.posemberi.cz  )  
� Způsobilé výdaje mohou být realizovány po zaregistrování projektu na RO SZIF (říjen 2009) 
� Žadatel je povinnen předložit Žádost o proplacení způsobylých výdajů nejprve MAS (v termínu  nejpozději do 23 měsíců od podpisu dohody) a 

po kontrole RO SZIF (v termínu stanoveném dohodou, nejpozději však do 24 měsíců od  podpisu Dohody) 
� Školení pro žadatele bude 1.9. 2009 od 10 hod. v Českém Brod ě, Nám. A. z Pardubic č. 1,  MKIC, č. 6, od 2.9. 2009  budou probíhat 

osobní konzultace  
 

 Časový harmonogram aktuální výzvy je zve řejněn na www.posemberi.cz  
 
 
 
 


