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5. výzva k p ředkládání žádostí o dotaci 
 

Místní akční skupina POHODA venkova (dále jen MAS Pv) vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o 
dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu 
rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategický Plán Leader (SPL) MAS Pv: 
 

„Krok za krokem s POHODOU venkovem“ 
 

Oblast podpory v rámci 5. výzvy :  
 

Podpořeny budou projekty, které nejlépe naplní cíle některé z uvedených fichí: 
 

Číslo 
fiche  

Název 
 

Max. výše 
podpory (v %) 

Min. způsobilé 
výdaje (v Kč) 

Max. způsobilé výdaje (v Kč) 

1 Konkurenceschopnost 60 % 100 000 2 000 000 
2 Firmy a produkty 60 % 50 000 2 000 000 
4 Infrastruktura 

 
90 % 100 000 2 000 000 (záměry a,b) 

1 500 000 (záměr c) 
5 Občanská vybavenost I 

 
 

90 % 100 000 2 000 000 (záměry a,b;  
záměr c – pouze pro svazek obcí) 

1 000 000 (záměr c - ostatní) 
6 Občanská vybavenost II 

 
 

60 % 100 000 2 000 000 (záměry a,b;  
záměr c – pouze pro svazek obcí) 

1 000 000 (záměr c - ostatní) 
7 Kulturní dědictví 90 %* 50 000 1 500 000 

Celková plánovaná alokace 
prostředků pro 5. výzvu  

6 815 172,- Kč 

* platí pravidlo de minimis 
 

Místní akční skupina si vyhrazuje právo nedoporučit přidělení všech dostupných finančních prostředků, a to v 
případě, že neobdrží dostatečný počet kvalitních projektových záměrů, případně rozhodnout o přesunutí 
finančních prostředků z jedné Fiche do jiných. 
 
Fiche č. 1: Konkurenceschopnost 
Příjemci dotace:   a, Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v 
zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů. 

b, Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými 
prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí 
výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící 
zemědělské výrobě. 

 

Příklady podporovaných aktivit:  Fiche je zaměřena na investice do zemědělských staveb a 
technologií (rekonstrukce a výstavba nových staveb včetně nezbytného zázemí stavby/staveb). Fiche 
je dále zaměřena na využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu. Podporovány jsou stavby a 
technologie v živočišné (pro chov skotu, prasat, ovcí, koz koní a drůbeže) a rostlinné výrobě (sila a 
horizontální haly pro skladování obilovin a olejnin, sklady pro ovoce, zeleninu a chmel). 
 
Fiche č. 2: Firmy a produkty 
Příjemci dotace:   a, V rámci III. 1.2 záměr a) - fyzické i právnické osoby podnikatelé (i bez 
historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků, žadatel nesmí být 
zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 

b, V rámci III. 1.2. záměry b), c), d) - fyzické a právnické osoby, které podnikají 
v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků. 
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c, V rámci záměru III.1.2. b) může být příjemcem i skupina osob sdružená 

smlouvou o sdružení dle § 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, která je ze 100 % tvořena fyzickými a/nebo právnickými osobami, které podnikají 
v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů, pokud smlouva o sdružení splňuje následující podmínky: a) je ve smlouvě o sdružení 
uveden jeden účastník, který v zájmu sdružení zastupuje ostatní účastníky (vystupuje jako žadatel za 
účastníky sdružení) včetně převzetí plnění ze strany SZIF, b) za závazky vzniklé jednáním v zájmu 
sdružení odpovídají všichni účastníci společně a nerozdílně, c) účastníci se zaváží dodržovat 
podmínky smlouvy po dobu vázanosti projektu na účel. 
 

 
Příklady podporovaných aktivit:  Podpora je určena v rámci záměru a) na zakládání nových 
mikropodniků v oblasti výroby, rozvoj aktivit se zaměřením na oblast doplňkové a řemeslné výroby. 
V rámci záměrů b), c), d) bude podporována nová výstavba a modernizace zařízení na výrobu a 
využití energie z biomasy. Po realizaci projektu vznikne funkční celek.  

 
Fiche č. 4: Infrastruktura 
Příjemci dotace:   a, Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů. 
                                    b, Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
                                    c, Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění 
pozdějších předpisů (nadace). 
                                     d, Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí. 
                                     e, Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů 
(zákon o církvích a náboženských společnostech. 
 
Příklady podporovaných aktivit:  Předmětem fiche je podpora obcí v oblasti základní dopravní a 
technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a 
tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity obcí pro bydlení, podnikání i relaxaci. 
 
Fiche č. 5: Občanská vybavenost I (pozn.: nezakládá tzv. veřejnou podporu) a 

Fiche č. 6: Občanská vybavenost II (pozn.: zakládá tzv. veřejnou podporu) 
 

Příjemci dotace:   a, Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů. 
                                    b, Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
                                    c, Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění 
pozdějších předpisů (nadace). 
                                     d, Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí. 
                                     e, Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů 
(zákon o církvích a náboženských společnostech. 
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Příklady podporovaných aktivit:  Fiche je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v 
obcích v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových 
činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. 
V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také na 
zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a 
spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a 
mezilidské vztahy. 
 
 

Fiche č. 7: Kulturní d ědictví 
Příjemci dotace:   a, Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů. 
                                    b, Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
                                    c, Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění 
pozdějších předpisů (nadace). 
                                     d, Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí. 
                                     e, Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů 
(zákon o církvích a náboženských společnostech. 
 
Příklady podporovaných aktivit:  Fiche je určena na vypracování studií nebo programů a na 
investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví 
venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a 
venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování nových stálých 
výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a 
tradiční lidovou kulturu. Pokud evidovaná památka slouží jako objekt občanské vybavenosti (např. 
pošta, škola, radnice), bude podpořena v rámci opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské 
vybavení a služby (fiche č. 5 Občanská vybavenost I). 
 

Pozn.:  Jednotlivé fiche lze stáhnout na http://www.pohodavenkova.cz  v sekci Ke stažení, přičemž 
každá fiche obsahuje: cíl, definici příjemce dotace, kritéria přijatelnosti, závazné podmínky, druh a výši 
dotace, jednotlivé kódy způsobilých výdajů, preferenční kritéria, seznam povinných a nepovinných 
příloh. 
 
Doba a místo realizace projektu :             
Způsobilé výdaje u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, jsou realizovány z hlediska času 
následovně: 

1) od 1.1. 2007 do data podání Žádosti o proplacení – výdaje související s přípravou 
projektu/Žádosti o dotaci; 

2) od 1.1. 2007 do data podání Žádosti o proplacení – výdaje spojené s nákupem nemovitosti; 
3) od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF v Hradci Králové (cca konec října 2010) do 

data předložení Žádosti o proplacení - ostatní způsobilé výdaje.  
 

Způsobilé výdaje u projektů, které zakládají veřejnou podporu, jsou realizovány z hlediska času 
následovně: 

1) od zaregistrování žádosti o dotaci na RO SZIF v Hradci Králové (cca konec října 2010) do 
data předložení Žádosti o proplacení – ostatní způsobilé výdaje 

 

Realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 24 měsíců (v případě leasingu do 36) od data 
podpisu Dohody (cca duben 2011). V tomto termínu musí být podána Žádost o proplacení 
uznatelných výdajů na RO SZIF, kterou žadatel již před tímto termínem nechal zkontrolovat 
pracovníkem MAS. Všechny vybrané projekty musí být realizovány na území MAS Pv (mapu území 
MAS Pv lze nalézt na http://www.pohodavenkova.cz v sekci Ke stažení). Na základě těchto povinností  
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MAS Pv doporučuje svým žadatelům začít realizovat způsobilé výdaje až po podpisu Dohody na RO 
SZIF v Hradci Králové. 
 

Forma žádosti :             
Žádost musí být zpracována v písemné i elektronické formě na předepsaném formuláři spolu 
s projektem dle závazné osnovy pro příslušné hlavní a případně vedlejší opatření fiche (viz. 
Samostatná příloha 9 Pravidel IV.1.1) a doplněna povinnými a případně nepovinnými přílohami 
uvedenými v jednotlivých fichích. Žádost, osnovu projektu a fiche lze stáhnout na internetových 
stránkách http://www.pohodavenkova.cz/ v sekci Ke stažení. 
 

Způsob podání žádostí :   
Žádosti s projekty a povinnými přílohami budou přijímány osobně ve 3 vyhotoveních (1 originál a 2 x 
kopie), které budou předloženy v nerozebíratelné formě. Současně žadatel odevzdá totožnou 
elektronickou verzi  žádosti a osnovy projektu na CD. Žádost podává a na místě podepisuje 
oprávněná osoba (statutární zástupce) nebo osoba zplnomocněná. Zplnomocněná osoba doloží plnou 
moc s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce žadatele.  
 

Další podmínky :   
• dotaci lze poskytnout žadateli, který splňuje podmínky uvedené v Pravidlech pro opatření 

IV.1.2 a podmínky uvedené v jednotlivých fichích 
• žadatel zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů 
• žádost o dotaci se podává samostatně v rámci jedné fiche (není možné na základě více fichí 

podat jeden projekt) 
• v daném kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné fiche pouze jedinou žádost o 

dotaci 
• každý projekt realizovaný v rámci fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých 

výdajů z hlavního opatření (příp. podopatření) 
 

Další informace :   
Kompletní znění výzvy, jednotlivé fiche, formulář žádosti o dotaci, osnovu projektu a další informace 
včetně Pravidel pro opatření IV.I.1 a IV.I.2, kterými jsou žadatelé povinni se řídit, naleznete na 
internetové stránce http://www.pohodavenkova.cz  v sekci Ke stažení. Formulář žádosti o dotaci a 
aktualizovaná Pravidla (Opatření IV.I.1 a IV.I.2.) lze najít rovněž na webových stránkách Státního 
zemědělského intervenčního fondu (http://www.szif.cz) a Ministerstva zemědělství 
(http://www.mze.cz). Podrobný harmonogram administrace Žádosti o dotaci v rámci MAS včetně 
možnosti odvolání se žadatele v případě vyřazení jeho žádosti o dotaci na základě administrativní 
kontroly naleznete na webové stránce http://www.pohodavenkova.cz v sekci Ke stažení. 
 

Termín a místo p říjmu žádostí :  

Datum vyhlášení výzvy:  14. července 2010 

Datum p říjmu žádostí:   20. a 21. září 2010 od 7 do 14 hodin  

Místo p říjmu žádostí:  kancelář MAS POHODA venkova, Val 26 (budova Obecního úřadu Val) 

Datum ukon čení p říjmu:  21. září 2010 ve 14 hodin 

Později doručené žádosti budou z výběru automaticky vyřazeny !!!  
 

Kontakt pro bližší informace v četně možností bezplatné konzultace :     

Ing. Tomáš Vidlák manažer MAS Pv manager.pohoda@val .cz +420 604 535 956 

p. Luboš Řehák p ředseda MAS Pv lubos.rehak@val.cz +420 602 114 007  

Ing. Ji ří Petr místop ředseda MAS Pv jpetr@dka.cz +420 603 171 985 

Kancelá ř MAS POHODA venkova : 

Val 26, 518 01 Dobruška (budova OÚ Val) mas.pohoda@ val.cz  +420 773 147 007 

více na http://www.pohodavenkova.cz/  Luboš Řehák, předseda MAS POHODA venkova 


