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2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 
 

 
Místní akční skupina Železnohorský region, o.s. (dále jen MAS ŽR) vyhlašuje 2. 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 ŽR: 

 

„Návrat ke kořenům“ 
 

Oblast podpory v rámci 2. výzvy :  

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

 

Číslo 

fiche 
Název 

Hlavní opatření Vedlejší opatření Max. výše 

podpory 

Min. způs. 

výdaje 

Max. způsb 

výdaje 

1 Návrat ke kořenům III.2.2. III.3.1. 90 % * 100 000 Kč 1 000 000 Kč 

2 Obnova venkova III.2.1.1.  90 % 100 000 Kč 1 000 000 Kč 

3 Živý venkov III.2.1.2. III.1.3. a III.3.1. 90 % ** 100 000 Kč 1 000 000 Kč 

4 Cestovní ruch III.1.3.  60 % *** 100 000 Kč 1 000 000 Kč 

5 Krajina krásnější I.1.1.1. III.1.1. 60 % *** 100 000 Kč 1 000 000 Kč 

Celková alokace prostředků pro 2. výzvu  4 181 044,- Kč 

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. 

 

* podpora je poskytována v režimu de minimis 

** v případě opatření III.3.1. bude podpora poskytována v režimu „de minimis“ 

*** fiche zakládá veřejnou podporu 60%  malé podniky, 50% střední podniky, 40% velké podniky 

 

Fiche č. 1: Návrat ke kořenům 
 
Cíl:  
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech zvýšenou péči o památky v souvislosti s rozvojem znalosti a 

vztahu obyvatel ke kulturnímu bohatství svého regionu. Posílení vztahu k regionu. 

 

Příjemci dotace:   
a) Obce podle zákona č. 128/200 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. 
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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. 

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. 

 

Podporované aktivity:  
- Studie obnovy využití kulturního a přírodního dědictví 

- Pasportizace kulturního a přírodního dědictví 

- Stavebně-technická obnova kulturních památek, vč. úprav okolí 

- Revitalizace historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů jako součást oprav kulturních památek 

- Vytvoření stálé výstavní expozice či muzea 

- Pořádání vzdělávacích a kulturních aktivit v návaznosti na vytvoření studií, opravy památek či zřízení 

expozic a muzeí 

 

Fiche č. 2: Obnova venkova   
 
Cíl:  
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech v souvislosti se zlepšením technického stavu dopravní a 

technické infrastruktury. Snížení míry odlivu ekonomicky silných obyvatel do měst. 

 

Příjemci dotace:   
a) Obce podle zákona č. 128/200 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. 

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. 

 

Podporované aktivity:  
- Obnova a výstavba místních komunikací 

- Obnova a výstavba zpevněných ploch (chodníky, odstavné manipulační plochy, neplacená parkoviště) 

- Obnova technických sítí (veřejný rozhlas, energetická vedení, trafostanice, produktovody) 

- Obnova veřejných prostranství (zpevnění ploch, osvětlení, oplocení, mobiliář, čekárny) 

- Parkové úpravy a výsadby zeleně 

- Nákup techniky na údržbu veřejné zeleně, jako součásti obnovy veřejných prostranství či parkových úprav 

 

Fiche č. 3: Živý venkov 
 
Cíl:  
Zkvalitnění občanské vybavenosti a služeb na venkově ve spolupráci s rozvojem lidského potenciálu, ve 

spolupráci se službami v oblasti cestovního ruchu. Zmírnění odlivu aktivních obyvatel do měst. Zvýšená 

hospodářská stabilita regionu. 

 

Příjemci dotace:  
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a) Obce podle zákona č. 128/200 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. 

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. 

  

Podporované aktivity: 

- Obnova a výstavba v oblasti veřejné správy 

- Obnova a výstavba v oblasti školství 

- Obnova a výstavba v oblasti zdravotnictví 

- Obnova a výstavba v oblasti kultury a spolkových činností 

- Obnova a výstavba v oblasti sociální infrastruktury 

- Obnova a výstavba v oblasti péče o děti 

- Obnova a výstavba v oblasti vzdělávání 

- Obnova a výstavba v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit, základní obchodní infrastruktury 

- Obnova a výstavba v oblasti cestovního ruchu v návaznosti na vytvoření infrastruktury ve výše uvedených 

oblastech 

- Pořádání vzdělávacích a kulturních aktivit v návaznosti na vytvoření infrastruktury ve výše uvedených 

oblastech 

 

Fiche č. 4: Cestovní ruch 
 
Cíl:  
Zkvalitnění a rozšíření nabídky v oblasti cestovního ruchu a turistiky. Navýšení počtu turistů využívajících 

služby na území regionu. Zvýšení hospodářské stability regionu. 

 

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) Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají kratší než  dvouletou 

historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu  ke dni podání Žádosti o dotaci.  

 

Podporované aktivity: 

- Výstavba malokapacitního ubytovacího a stravovacího zařízení 

- Půjčovny sportovních potřeb 

- Plochy pro sportovně rekreační vyžití 
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Fiche č. 5: Krajina krásnější 
 
Cíl:  
Obnova zemědělských provozoven v souvislosti s rozvojem nových nezemědělských aktivit v rámci obnovy 

krajiny, zvýšení hospodářské stability a rozvoje cestovního ruchu. 

 

Příjemci dotace:  
c) 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. 

d) Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělským prvovýrobcem 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. 

 

Podporované aktivity: 

- Stavební obnova a výstavba zemědělských provozů pro živočišnou a rostlinnou výrobu 

- Obnova a výstavba pastevních areálů 

- Obnova a výstavba manipulačních ploch 

- Obnova a výstavba provozoven 

- Technologie a vybavení provozoven 

 

Pozn.: Jednotlivé fiche lze stáhnout na www.maszr.oblast.cz v sekci Dokumenty, 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 projektu mohou být realizovány od zaregistrování úplné žádosti na RO SZIF v Hradci Králové 

(červen 2010). Výdaje nutné k přípravě projektu (podnikatelský záměr, marketingová studie, výdaje spojené 

s nákupem nemovitosti apod.) je možné realizovat od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení. Neplatí 

pro opatření III.1.1. a III.1.3.b), kdy výdaje jsou způsobilé ke spolufinancování, jestliže vznikly a byly skutečně 

uhrazeny nejdříve ke dni vystavení potvrzení o registrování úplné žádosti na RO SZIF v Hradci Králové. 

Realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 24 měsíců (ve specifických případech do 36) od data 

podpisu Dohody (cca říjen 2010). V tomto termínu musí být podána Žádost o proplacení uznatelných výdajů na 

MAS a poté na RO SZIF. Všechny vybrané projekty musí být realizovány na území MAS ŽR (mapu území 

MAS ŽR lze nalézt na www.maszr.oblast.cz v sekci Dokumenty). Na základě těchto povinností MAS ŽR 

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 (viz. příloha č. 2 Pravidel IV.I.2)  a doplněna povinnými a nepovinnými přílohami uvedenými 

v jednotlivých fichích. Žádost, osnovu projektu a fiche lze stáhnout na internetových stránkách 

www.maszr.oblast.cz v sekci Dokumenty. 

 

Způsob podání žádostí:   

 

Žádosti s projekty a povinnými přílohami budou přijímány osobně ve 2 paré (1 originál a 1 x kopie), které budou 

vloženy do obálky či archivní krabice. Současně žadatel odevzdá totožnou elektronickou verzi  žádosti a 

projektu na CD. Žádost podává a na místě podepisuje oprávněná osoba (statutární zástupce) nebo osoba 

zplnomocněná pro tento úkon (plná moc s vymezením a úředně ověřeným podpisem zmocnitele).  

 

Další podmínky:   

http://www.maszr.oblast.cz/
http://www.maszr.oblast.cz/
http://www.maszr.oblast.cz/
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- dotaci lze poskytnout žadateli, který splňuje podmínky uvedené v Pravidlech pro opatření IV.I.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 způsobilch výdajů z hlavního 

opatření/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 

www.maszr.oblast.cz v sekci Dokumenty. 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 

www.maszr.oblast.cz v sekci Dokumenty. 

 

Termín a místo příjmu žádostí:  

  

Datum vyhlášení výzvy:  19. března 2010 

Datum příjmu žádostí:  od 19. do 23. duben 2010 (pondělí až pátek 9 – 16 hod.) 

Místo příjmu žádostí:  Turistické informační centrum Heřmanoměstecko,  

Nám. Míru 22, 538 03 Heřmanův Městec  

Datum ukončení příjmu:  23. duben 2010 v 16:00 hod. 

!!! Později doručené žádosti budou z výběru automaticky vyřazeny !!! 

 
Kontakt pro bližší informace včetně možností bezplatné konzultace:     

         

Kateřina Korejtková manažer MAS ŽR vn.konzult@tiscali.cz  +420 606 436 659 

Bohumil Starý předseda MAS ŽR konopac@tiscali.cz  +420 602 371 768  

Bc. Martin Písař, DiS.  pracovník MAS ŽR Pisar@seznam.cz  +420 725 156 016 

 

Kancelář MAS Železnohorský region,o.s. : 

Adresa:  Náměstí Míru 22 (Stará radnice v přízemí), 538 03 Heřmanův Městec  

E-mail:  infocentrum@mesto-hm.cz  

Telefon:  +420 725 156 016 

Web:  www.maszr.oblast.cz  

 
        Bohumil Starý 

             předseda MAS Železnohorský region, o.s. 

http://www.maszr.oblast.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.mze.cz/
http://www.maszr.oblast.cz/
mailto:vn.konzult@tiscali.cz
mailto:konopac@tiscali.cz
mailto:Pisar@seznam.cz
mailto:infocentrum@mesto-hm.cz
http://www.maszr.oblast.cz/

