Program přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko
Cíl EÚS 2014-2020

Dispoziční fond

Správa Dispozičního fondu
Správcem fondu je Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy.
Aktivity Správce ve vztahu k žadatelům:
• fáze přípravy žádostí o dotaci,
• fáze sběru, kontroly a registrace žádosti o dotaci,
• fáze hodnocení a výběru žádostí,
• fáze po rozhodnutí Regionálního řídícího výboru,
• fáze realizace a ukončení projektů.

Základní informace
Celková alokace DF (2014-2020):
Uzávěrka podávání žádostí:

2.630.849 € (71 mil Kč),
průběžná (aktuálně 3. výzva do
18. 5. 2017, 14 hod.),
Počet podaných a schválených žádostí: neomezeno,
Doba trvání projektu:
max. 18 měsíců ode dne
registrace projektu,
Realizace projektu: začíná dnem zaregistrování žádosti, konkrétní termín
ukončení schváleného projektu bude uveden ve Smlouvě o financování
projektu,
Výše dotace: min. 1.000 €, max. 21.250 € dle priorit regionu, projekty typu
„slavnost, pouť, festival“ - maximální výše dotace 5.000 €,
Celkové výdaje projektu:
max. 25.000 €
Výše grantu nesmí přesáhnout 85% celkových způsobilých výdajů projektu.
Pokud tvoří celý projekt (nebo více než 30% celk. nákladů) vydání
propagačních materiálů, je maximální výše dotace 50%,
Program neumožňuje poskytování zálohových plateb.

Aktivity podporované v rámci DF
•

•

•

•

Cestovní ruch – propagace tradičních i nových produktů CR, propagace
spolupráce,
Životní prostředí – environmentální výchova, vzdělávací akce, výměna
zkušeností, podpora krajinné a přírodní rozmanitosti,
Podpora kultury, sportu a vzdělávání – festivaly, představení, výstavy,
sportovní akce, spolupráce škol, výměnné pobyty mládeže, stáže vědců a
pedagogů, jazyky,
Územní rozvoj – podpora identity a integrace, studie, strategie, programy
potřeb, kulturní dědictví (křížky, boží muka) vždy pouze společně s další
společenskou nebo kulturní akcí.
Podporovány pouze neinvestiční projekty.

Žadatelé
Vhodnými žadateli jsou právnické osoby a to:
●
●
●

●

veřejnoprávní,
ovládané veřejnoprávními právnickými osobami,
soukromé, dle vymezení typu organizace a za splnění podmínek bodu
2.1.2 ve Směrnici pro žadatele,
se sídlem nebo pobočkou ve vymezeném území působnosti příslušného
správce fondu.

Oprávněnost partnerů:
●
povinností každého žadatele je mít zahraničního partnera z vymezeného
území fondu,
●
partner musí být shodné povahy jako je žadatel.

Kritéria spolupráce
Projektoví partneři musí splnit nejméně tři ze čtyř kritérií spolupráce:
•

společná příprava projektu (povinné),

•

společná realizace projektu (povinné),

•

společný personál,

•

společné financování.

Druhy projektů:
•

společné,

•

zrcadlové,

•

samostatně realizované.

Způsobilost výdajů
•

•

Uznatelné jsou všechny způsobilé výdaje žadatele, jeho partnera a
účastníků vynaložené ve vymezeném území Správce fondu Čech a
Bavorska,
výdaje na účastníky nepocházející z vymezeného území Správce fondu
nejsou v rámci programu způsobilé. V případě rakouských účastníků jsou
za shodných podmínek způsobilé výdaje pouze na účastníky z
příhraničního regionu Mühlviertel (okresy Röhrbach, Freistadt a Perg).
Podmínkou je, že jejich náklady nebudou vyšší než na bavorské
účastníky.

Další
•

•

časová způsobilost výdajů – výdaje na projekt jsou způsobilé ode dne
registrace žádosti do ukončení realizace projektu.
kurzový přepočet – kurz pro přepočet rozpočtových nákladů z Kč na €
není Programem stanoven. Doporučujeme použít kurz aktuální v době
zpracování/podání žádosti o dotaci. Při vyúčtování projektu bude použit
aktuální kurz Evropské Centrální Banky platný v měsíci, kdy byla
zpracována soupiska výdajů za projekt.

Publicita
Veškeré výstupy projektu musí bezpodmínečně obsahovat následující údaje:
●

●

●

Symbol (vlajku) EU v souladu s grafickým manuálem vč. textu odkazujícího
na Evropskou unii a Evropský fond pro regionální rozvoj,
Logo programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS 2014-2020 Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko,
Logo Správce programu Euroregionu Šumava – jihozápadní Čechy

Žadatel/konečný uživatel je povinen zajistit publicitu následujícím způsobem:
●
●
●

informace na internetových stránkách,
plakát min. velikosti A3,
informování účastníků a veřejnosti.

Žádost
Kompletní projektový návrh tvoří:
2x originál kompletně vyplněné dvojjazyčné projektové žádosti + 1 ks CD s
vyplněným formulářem žádosti včetně příloh 1-8.
1x prostá kopie příloh č.:
●
●

1. Doklad o právní subjektivitě,
2. Doklad jednatelského oprávnění (pokud oprávnění neplyne z dokladu o
právní subjektivitě).

1x originál a 1x prostá kopie příloh č.:
●
●
●
●
●
●

3. příloha žádosti A „Čestné prohlášení žadatele k žádosti o dotaci“,
4. příloha žádosti B „Předpokládané finanční zdroje“,
5. příloha žádosti C „Zdůvodnění nákladů projektu – Podrobný rozpočet“,
6. příloha žádosti D „Prohlášení o partnerství“,
7. příloha žádosti E „Příloha k opakovanému projektu“ - fakultativně,
8. příloha žádosti F „Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře“.

Kontakty
Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy
nám. Míru 63/I, 339 01 Klatovy
info@euregio.cz, www.euregio.cz

Konzultace:
Pavla Nývltová, 380 120 262, nyvltova@euregio.cz
Jitka Kubeláková, 380 120 264, kubelakova@euregio.cz

Podrobné informace ve Směrnici pro žadatele na www.euregio.cz.

