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DISPOZIČNÍ FOND
Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013
Dotace:
 min. 1.000 €, max. 21.250 € (liší se dle
typu podporované aktivity),
 dotace max. 85%, u propagace max. 50%,
 celkové
náklady
projektu
nesmí
přesáhnout 25.000 €
Vhodnými žadateli jsou právnické osoby a to:
 veřejnoprávní,
 ovládané veřejnoprávními právnickými
osobami,
 založené nikoli k dosažení zisku
(neziskové),
se sídlem ve vymezeném území ->










projekt musí mít buď investiční nebo
neinvestiční charakter, nelze slučovat,
povinností každého žadatele je mít
zahraničního partnera,
realizovat můžete začít dnem registrace
žádosti (tzn., že vhodné náklady jsou ode
dne registrace)
doba trvání projektu je určena max. 18
měsíců od registrace projektu,
Regionální řídící výbor má vyhrazeno
právo doporučit snížení výše dotace, jestliže vyhodnotí výdaje projektu jako nepřiměřeně vysoké,
na dotaci projektů není právní nárok,
žádosti mohou být předkládány průběžně,
pro projednání na nejbližším řídícím výboru je nutné doručit žádost nejpozději do 17.10.2011 do 14:00 hodin.

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti

Typy podporovaných aktivit:
People-to-people (neinvestiční projekty):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kulturní výměny (školství, sport, slavnost, festival, pouť)
Místní demokracie
Lidské zdroje
Plánovací a rozvojové studie
Hospodářský rozvoj
Cestovní ruch
Životní prostředí
Marketing a komunikace
Spolupráce institucí

Malé investiční projekty:
1. Značení a vybavení turistických stezek
2. Informační značení měst a obcí
3. Malé projekty v oblasti životního prostředí
5. Obnova a výstavba malých památníků
6. Plánovací a rozvojové studie

max. 3.000 €
max. 3.000 €
max. 3.000 €
max. 2 000 €
max. 10.000 €
max. 10.000 €
max. 10.000 €
max. 10.000 €
max. 10.000 €

max. 21 250 €
max. 21 250 €
max. 21 250 €
max. 21 250 €
max. 2 000 €

Financování projektu:
 pokud tvoří projekt pouze propagace (tiskoviny, multimediální nosiče, webové stránky) je dotace max. 50% ,
 pokud vydání propagačních materiálů bude součástí celkového projektu (např. kulturní výměna-oslava založení
hasičského sboru + vydání propag. materiálů) a náklady na propag. materiály nepřesáhnou 30 % z celkových
rozpočtových nákladů projektu, zůstává minimální spoluúčast žadatele 15 % z celkových rozpočtových nákladů
projektu,
 v opačném případě (pokud náklady na vydání propag. materiálů přesáhnou 30 % z celkových rozpočtových
nákladů projektu) se na projekt pohlíží jako na „vydání propag. materiálů“ a stanovuje se tak minimální
spoluúčast žadatele 50 % z celkových rozpočtových nákladů projektu.
 náklady na vybavení a spotřební a pomocný materiál nesmí přesáhnout 25% celkových nákladů projektu.
 mzdové náklady (hrubá mzda, dohody o provedení práce) nesmí přesáhnout 10 % celkových nákladů projektu
 dotaci obdržíte až po ukončení a vyúčtování projektu
Úplné informace a aktuální priority naleznete na www.rras.cz nebo www.euregio.cz.
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