MAS Sokolovsko o.p.s.
Strategický plán Leader MAS Sokolovsko
08/005/41100/341/000145
Miroslav Bouda
tel.: 352 633 522
Ing. Ivana Jágriková
tel.: 739 011 869
email mas.s.jagrikova@seznam.cz

Název MAS:
Název SPL:
Registrační číslo žádosti:
Předseda správní rady MAS:
Ředitel MAS:

Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s.
(dále jen „MAS Sokolovsko“)

vyhlašuje Výzvu č. 5 v rámci 14. kola příjmu PRV
k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV.
LEADER, opatření IV.1.1 a IV.1.2. – Strategický plán LEADER MAS Sokolovsko
v následujících oblastech podpory (tzv. Fichích):
MAS Sokolovsko pro tuto výzvu disponuje prostředky pouze v předpokládané výši
12 923 000 Kč.

Vyhlášena jsou tato fiche:

Územní vymezení
Projekt musí být realizován na katastrálním území obcí, které jsou začleněny do územní působnosti MAS
Sokolovsko: Březová, Bublava, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Horní
Slavkov, Hory, Chlum Svaté Maří, Chodov, Jenišov, Jindřichovice, Josefov, Kacéřov, Krajková,
Královské Poříčí, Kraslice, Krásno, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Mírová, Nové
Sedlo, Oloví, Přebuz, Rotava, Sokolov, Staré Sedlo, Svatava, Šabina, Šindelová, Stříbrná, Vintířov.
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Důležité termíny
Doba realizace projektu je max. 24 měsíců (ve specifických případech 36 měsíců) od podpisu Dohody o
poskytnutí dotace, což je i nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na RO SZIF. Tato
žádost musí být předložena MAS ke kontrole nejméně 14 dní před předložením na RO SZIF. Způsobilé
výdaje mohou být realizovány od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF, s výjimkou výdajů
nutných k přípravě projektu a výdajů spojených s nákupem nemovitostí, které mohou být realizovány od
1. 1. 2007 (pokud není v Příloze 9, IV.1.1 stanoveno jinak).
Datum vyhlášení výzvy:
14. září 2011
Příjem žádostí:
5. a 6 října 2011 od 9.00 do 16:30 hodin,
v kanceláři MAS Sokolovsko o.p.s., nám. Míru 230, Březová

Způsob podávání žádostí
Žádosti o dotaci (pouze v elektronické verzi např. na flash disku nebo CD) musí být doručeny osobně
žadatelem, resp. oprávněným zástupcem statutárního orgánu žadatele nebo zástupcem pověřeným plnou
mocí s úředně ověřeným podpisem žadatele. Doplnění veškerých podpisů žadatele bude provedeno až
při příjmu žádostí před pracovníkem MAS Sokolovsko. Nutno předložit průkaz totožnosti. Doporučuje
se dobu podání žádosti dohodnout telefonicky předem.
Všechny povinné i nepovinné přílohy je nutné doručit ve 2 pare (jedno obdrží SZIF, jedno MAS
Sokolovsko).

Další informace a kontakty
Dokumentace potřebná pro zpracování a předkládání žádostí a další aktuální informace (Pravidla pro
opatření IV.1.2., IV.1.1 a další) jsou uvedeny na internetových stránkách Státního zemědělského
intervenčního fondu (SZIF) www.szif.cz, sekce: „Program rozvoje venkova“ – „osa IV“ – „opatření IV.
1.2. „Realizace místní rozvojové strategie“.
Specifická dokumentace MAS Sokolovsko, Výzva, Strategický plán LEADER MAS Sokolovsko, znění
jednotlivých Fichí vč. způsobilých výdajů jsou zveřejněny na stránkách www.mas-sokolovsko.eu.
Dodržení podmínek výše uvedených dokumentů a soulad projektu se Strategickým plánem LEADER
MAS Sokolovsko je pro přijetí žádosti nezbytné.
V daném kole příjmu žádostí může žadatel předložit v každé Fichi pouze jednu Žádost o dotaci.
Vzhledem k administrativní náročnosti přípravy projektu a nutnosti seznámit se s Pravidly a způsobilými
výdaji, doporučujeme žadatelům konzultaci záměru osobně v kanceláři MAS Sokolovsko, na tel. čísle
352 633 520 (příp. 739 011 869) nebo prostřednictvím e-mailu: mas.s.jagrikova@seznam.cz a
mas.s.tegerova@seznam.cz.

…………………………………………..
Ing. Ivana Jágriková
ředitelka MAS Sokolovsko
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