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Spálené Poříčí, 3.6. 2020

Alokace
F6 Budování komunitních a vzdělávacích zařízení
Příjem žádostí o dotaci

3 250 000 Kč

15.6. – 14.8. 2020 prostřednictvím Portálu farmáře

Informace o výzvě na www.mas.nepomucko.cz/vyzvy
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Oblast podpory
Podporovány jsou investice do mateřských škol nenavyšující kapacitu zařízení
Podporovány jsou investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní,
kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské sály, kina, klubovny, sokolovny a
orlovny) včetně obecních knihoven
Podporovat nelze sportoviště
Obec, příspěvková organizace zřízená obcí, školské právnické osoby vykonávající činnost
škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou
státu, svazek obcí
Obec, svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní
nezisková organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti
a evidované (církevní) právnické osoby
80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
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- stavební obnova/rekonstrukce mateřské školy i zázemí a doprovodného stravovacího a
hygienického zařízení, venkovní mobiliář a herní prvky,
- pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské školy či doprovodného stravovacího
zařízení,
- doplňující výdaje jakou součást projektu (úprava povrchů, přístupové cesty v areálu,
oplocení apod.) do 30 % výdajů projektu
- rekonstrukce/obnova, rozšíření objektů i příslušného zázemí (šatny, umývárny atd.) pro
kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven
- mobilní stavby jako klubovny
- pořízení technologií a dalšího vybavení
- mobilní zařízení a vybavení pro kulturní či spolkové akce – mobilní přístřešky, pódia, pivní
sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika
- doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, odstavné plochy, oplocení,
venkovní mobiliář, kuchyňské kouty včetně základního vybavení) do 30 % výdajů projektu
- nákup nemovitosti
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- Projekt lze realizovat na území MAS
- Projekt je v souladu s SCLLD

Další podmínky obecné
- Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace příjemci
- Místem realizace se rozumí místo/pozemky, kde jsou umístěny všechny
nemovitosti/technologie/movité majetky, které jsou předmětem projektu. V případě
movitého majetku se místem realizace rozumí místo, kde je majetek umístěn v době, kdy
nevykonává svou funkci
- Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimální počet bodů stanovený
MAS,
- Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek
- V případě nákupu nemovitosti, jako součást výdajů, ze kterých je stanovena dotace, musí
být žadatel vlastníkem nemovitosti nejpozději k datu podání ŽoP na MAS
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Další podmínky obecné
- V případě, že se žadatel zavázal vytvořit pracovní místo, musí jej vytvořit nejpozději do
6 měsíců od data převedení dotace na jeho účet a doba udržitelnosti pracovního místa
jsou 3 roky od data převedení dotace na účet příjemce (5 let v případě velkého podniku)
- V případě novostavby musí více než 50 % stavby sloužit účelu a cíli projektu (operace)
- Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze
kterých je stanovena dotace. Přesahují 1 000 000 Kč
- Po udělení bodů ze strany MAS/SZIF jsou preferenční kritéria závazná po dobu
udržitelnosti projektu
- V rámci jedné Žádosti o dotaci nelze kombinovat různé režimy podpory

- Pokud žadatel uplatnil nárok na vyšší míru dotace (kromě ANC oblastí) musí dodržet
kategorii podniků, kterou deklaroval při podání Žádosti o dotaci na MAS
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- Projekty jsou realizovány podle plánů rozvoje obcí a v souladu s příslušnou strategií
místního rozvoje,
- V době realizace projektu nedochází k navýšení kapacity mateřské školy uvedené ve
školském rejstříku (od podání ŽoD na MAS po podání ŽoP na MAS),
- V případě, že mateřská škola není zřízena obcí nebo svazkem obcí, případně
příspěvkovou organizací těchto subjektů, je podpora poskytována pouze v režimu de
minimis.
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- Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 %
spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno a právo stavby,
- Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou
umístěny podpořené technologie a vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s 50 %
spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby,

- Podpora je poskytována mateřským školám zřizovaným obcemi či dalšími subjekty dle
definice žadatele v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
- Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání,
- Nezpůsobilými výdaji jsou objekty sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení
pro sport,
- Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na
zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a
instalace solárně-termických kolektorů
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- Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje, ze kterých je
stanovena dotace, na stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují
výši 200 000 Kč,
- Podpora je poskytována mateřské škole na její hlavní činnost. Předmět dotace může být
využita na vedlejší, hospodářskou činnost, pokud tato činnost nepřesáhne 20 % celkové
využívané kapacity podpořené infrastruktury (jinak není možno využít režim nezákladající
veřejnou podporu),
- V případě, že se dotace týká stravovacího zařízení, musí toto zařízení sloužit pouze pro
potřeby mateřské školy splňující podmínku předcházejícího bodu, s tím, že stravování
veřejnosti v podpořených objektech není možné.
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- Projekty jsou realizovány podle plánů rozvoje obcí a v souladu s příslušnou strategií
místního rozvoje,
- V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle par. 3 odst. 1 písm. c) zákona č.
257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a
informačních služeb,
- V případě, že je žadatelem NNO, musí se jednat o subjekt s historií alespoň 2 roky před
podáním ŽoD na MAS.
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- Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 %
spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno a právo stavby,
- Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou
umístěny podpořené technologie a vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s 50 %
spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby,

- Nezpůsobilými výdaji jsou objekty sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a
zařízení pro sport včetně jejich zázemí,
- Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa),
kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů,
- Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje, ze kterých je
stanovena dotace, na stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují
výši 200 000 Kč,
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- V případě, že je žadatelem obec nebo svazek obcí, tak provozovatelem spolkové činnosti
nemusí být žadatel sám, a to za podmínky, že je předmět dotace využíván pouze k
volnočasovým aktivitám,
- Předmětem podpory jsou obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské,
koncertní a divadelní sály, kina (včetně venkovních prostor pro kulturní činnost), klubovny,
sokolovny a orlovny včetně obecních knihoven.
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- V případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání Žádosti na MAS
pravomocný (v případě veřejnoprávní smlouvy účinný) odpovídající správní akt
stavebního úřadu
- V případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená
projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu
- Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením
rozměrů stavby stavby/technologie (pokud není přílohou projektová dokumentace
předkládaná k řízení stavebního úřadu)
- Katastrální mapa s vyznačení lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů)
v odpovídajícím měřítku, ze které jsou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název
katastrálního území a měřítko mapy
- Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání
vyžadováno

- Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu
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- Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
(strategického rozvojového dokumentu) (viz. Příloha 21),

- Informativní výpis ze školského rejstříku (nesmí být starší než 30 kalendářních dní před
podáním ŽoD na MAS) – mateřské školy,
- Dokument prokazující soulad s Místním akčním plánem vzdělávání – tabulka
projektových záměrů pro PRV jako součást Strategického rámce MAP s vyznačením
odpovídajícího projektu – mateřské školy.
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- Finanční náročnost projektu
- Projekt je realizován v obci s nižším počtem obyvatel
- Žadatel nebyl dosud podpořen z Programového rámce PRV MAS
- Spolupráce při přípravě, či realizaci projektu a využívání výsledků projektu
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Kontakt MAS
Michal Arnošt
Náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí
Tel.: 732 238 702
E-mail: michal.arnost@masnepomucko.cz
Konzultace možné po telefonické dohodě.
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