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S.výzva MAS
Uničovsko

MAS Uničovsko
o.p.s.

Vyhlašuje 5. výzvu
k předk|ádání

projektů

k naplnění p|atné
strategie

STRATEGlcKÝ
PLÁN LEADER

UNlčovsKo 2oo7
-2013

a
v souladu s

pravidly Programu
rozvoje venkova,
osa lV LEADER

í. ldentifikace výzvy
Výzva UN 5/2010
Vyhlašovaná výzva
k předk|ádání projektů je
třetí výzvou MAS Uničovsko
k nap|nění strategie 2007.
2013.

Strategie:
STMTEG|cKÝ

plÁru leRoen
UN|ČoVsKo 2007 _ 2013
Program: Program
rozvoje venkova České
repub|iky na období 2007-
2013

Prio.ritní osa: lV.
LEADER

opatřeni: |v.1.2.
Rea|izace m ístní rozvojové
strategie

Žadate| ucházející se o
podporu v této výzvě, bude
postupovat při podání
Žádosti a v případě
schvá|ení dotace i při
realizaci projektu v souladu
s Pravidly Programu rozvoje
venkova České repub|iky na
oMobí 2oo7-2o.|3 oro
opatření lV.1.í. Místní akční
skupina a opatření |V. 't.2.
Rea|izace místní rozvojové
stÍategie, (dá|e jen "Pravid|a
lV ' l . . | .  a  |V .í .2)" '  vsou ladu
se samostatnou Pří|ohou 9.
(všechny dokumený |ze
na|ézt na www.szif.cz )

Projeki bude rea|izován
vsou|adu a  knap|nění
Strategického p|ánu
LEADER UN|ČoVsKo
2007 - 2013.

Alokace pro MAS Uničovsko
na rok 2010 pro opatření
|V.1.2. činí cca 6.226.860
Kč. Ze 4' výzvy by|o
vyčerpáno cca 5.992'90.| Kč
S.výzva vyuŽije
nevyčerpaných prostředků
a|okace d|e nás|edujícího
schvá|eného schémafu ve
výši cca : 233.959 Kč

2. Strategie,
vyhlašované Fiche
Strategický p|án LEADER
UNlČoVsKo 2007 _ 2013
by| zpracován v roce 2007
programovacím rnýborem
místní akční skupiny (MAS)
a poté v prosinci 2007
schvá|en Va|nou hromadou.
K realizaci tohoto
sfategiďého p|ánu by|o
zpracováno jako součást
strategie 6 Fichí'
představujících 6 opatření
prostředniďvím ktených

mohou přís|uŠní Žadatelé
Žádat o dotační podporu.
V této druhé výzvě jsou
otevřeny pro příjem
projektových žádostí
násIedující Fiche:

F i cheč.5-Zkva l i tnění
občanské vybavenosti a
sluŽeb venkova

Podrobný obsah Fichíje
vyvěšen na webových
sřánkách
www.mas.uni@vsko.cz

3. Gíle vyhlašované
výzw
Prostřednictvím dotační
podpory projektů'
realizovaných v rámci
nás|edujících vyh|ášených
Fichí' by mě|o dojít
k naplnění speciÍických cí|ů:

FICHE 5: Zkvalitněn|
občanské Yybavenosti a
služeb venkova

Cíle Fiche jsou:
. Zlepšení kva|ity

Života ve
venkovských
oblastech a
diverzifikace
ekonomických
aktivit.

. Z|epšenízák|adních
s|uŽeb a rozvoj
investic zajistí vyšší
atraktivitu
venkovských
oblastí.

Cí|e Fiche jsou z|epšení
zák|adních s|uŽeb na obcí.
podpořit investice, které
zajistí vyšší atraktivitu
venkovských obIastí, čímž
zde mŮŽe dojít ke z|epšenÍ
kva|ity života. Výs|edkem
bude podpora často


