Program LEADER „Abe se nám dobře žilo a abe nám spolem dobře belo“
Výzva k předkládání Žádostí o dotaci
Místní akční skupina Na cestě k prosperitě vyhlašuje dne 10.8.2009 Výzvu č.1/2009 pro předkládání
Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER
„Abe se nám dobře žilo a abe nám spolem dobře belo“ a to pro následující Fiche (opatření):

Fiche č.1: Modernizace zemědělských podniků
Podporované aktivity: Budování a opravy jímek, modernizace zemědělských objektů v návaznosti na
snižování negativních dopadů zemědělství na životní prostředí, pořizování zemědělských technologií
v oblasti živočišné a rostlinné výroby, pořizování technologií na produkci obnovitelných zdrojů
energie.
Vhodný žadatel: zemědělský podnikatel, podnikatelský subjekt vlastněný zemědělskými prvovýrobci.

Fiche č.2: Rozvoj podnikání na venkově
Podporované aktivity: budování a rozvoj objektů a ploch pro rozvoj podnikání, nákup strojů,
výrobních zařízení a technologií.
Vhodný žadatel: fyzické i právnické osoby podnikatelé (i bez historie)

Fiche č.5: Veřejná prostranství
Podporované aktivity: budování bezpečnostních prvků na místních komunikacích, obnova a
budování veřejných prostranství včetně doplňkového mobiliáře, parkové úpravy, výsadba zeleně,
nákup techniky na údržbu zelených ploch, obnova památek včetně navazujících zelených ploch.
Vhodný žadatel: obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických
osob, církve a jejich organizace.

Fiche č.6: Sociální infrastruktura obcí
Podporované aktivity: obnova sportovních ploch, dětská hřiště a zařízení pro volnočasové aktivity
dětí a mládeže, zázemí a činnosti spolků a zájmových sdružení, obnova a budování zařízení pro
kulturu, objekty rozvíjející občanskou vybavenost v obcích, budování expozic prezentující místní
historické dědictví a tradice.
Vhodný žadatel: obce, svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace

Termín pro předkládaní žádostí je 10. – 24. září 2009
Podpořeny mohou být jen projekty, které se budou realizovat v územní působnosti MAS Na cestě
k prosperitě (území správního obvodu mikroregionu Němčicko a mikroregionu Předina). Kompletní
text výzvy, formulář žádosti, texty fichí, osnovu projektu a úplná pravidla programu jsou k dispozici
na www.masnaceste.cz/leader nebo v kanceláři MAS Na cestě k prosperitě, Víceměřice 26 nebo
Otaslavice, tel.:776149273, 774868837, e-mail: nacestekprosperite@seznam.cz.
V pondělí 17. 8. 2009 od 15,00h proběhne ve školícím středisku OÚ Doloplazy informační seminář
pro žadatele a 19.8.2009 proběhne tentýž seminář v 15,00h v malém sále sokolovny v Otaslavicích.
Je možno si domluvit i osobní konzultace.

www.masnaceste.cz/ leader

