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2. výzva k p ředkládání žádostí o dotaci 
 

Místní akční skupina POHODA venkova (dále jen MAS Pv) 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 Pv: 
 

„Krok za krokem s POHODOU venkovem“ 
 
Oblast podpory v rámci 2. 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 50 % 50 000 1 500 000 
3 Cestovní ruch 60 % 50 000 2 000 000 
6 Občanská vybavenost II 60 % 100 000 2 000 000 
7 Kulturní dědictví 90 % 50 000 1 500 000 
8 Vzdělávání 100 % 20 000 500 000 

Celková alokace prostředků pro 2. 
výzvu  

5 270 000,- 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. 

 
Fiche č. 1: Konkurenceschopnost   
 

Cíl:  Hlavním cílem tohoto opatření je propojit aktivity osob a organizací, kteří podnikají v zemědělské 
výrobě, s aktivitami ostatních podnikatelů, podniků, neziskových organizací a obcí v regionu Pohody 
venkova. Fiche podporuje investice do rekonstrukce a výstavby zemědělských objektů a technologií 
včetně manipulačních ploch pro živočišnou a rostlinnou výrobu a na zpracování a využití biomasy pro 
vlastní potřebu. 
 

Příjemci dotace:   a, Zemědělský podnikatel, tzn.FO nebo PO, která 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. 

 
Závazné podmínky  pro vedlejšího opatření I.1.1.2: podpora je poskytována s cílem podpořit 
spolupráci mezi primárními producenty v zemědělství a lesnictví, zpracovatelským průmyslem a třetími 
osobami. 

 

Příklad podporovaných aktivit:  odkoupení, výstavba a rekonstrukce staveb sloužících k ustájení a 
zlepšení welfare hospodářských zvířat; pořízení technologie sloužící k chovu hospodářských zvířat; 
odkoupení, výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby a 
krmiva; odkoupení, výstavba a rekonstrukce skladovacích kapacit pro ovoce, zeleninu, obiloviny a 
olejniny a jejich vybavení potřebnou technologií; výstavba a rekonstrukce skleníků, foliovníků a jejich 
vybavení potřebnou technologií; výstavba a rekonstrukce závlahových zařízení.      
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Fiche č. 2: Firmy a produkty   
 

Cíl:  Rozvojem drobných podniků (do 10 zaměstnanců), nákupem nové technologie, modernizací 
výroby, podporou, certifikací, propagací a prodejem místních produktů zlepšovat ekonomiku, kvalitu 
života a atraktivnost regionu. 
 

Příjemci dotace:   a, V rámci III.1.2 záměr a) – FO a PO 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) – FO a PO, 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.  

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 FO a/nebo PO, 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: 1, ve smlouvě o sdružení je uveden jeden účastník, který 
v zájmu sdružení zastupuje ostatní účastníky (vystupuje jako žadatel za účastníky sdružení) včetně 
převzetí plnění ze strany SZIF; 2, za závazky vzniklé jednáním v zájmu sdružení zodpovídají všichni 
účastníci společně a nerozdílně; 3, účastníci se zaváží dodržovat podmínky smlouvy po dobu 
vázanosti projektu na účel 

 
Závazné podmínky  pro vedlejšího opatření I.1.3.1: podpora je určena mikro, malým a středním 
podnikům na hmotné a nehmotné investice, které zlepšují jejich celkovou výkonnost a týkají se 
zpracování nebo uvádění na trh zemědělských produktů a nebo vývoje nových produktů, postupů a 
technologií související s těmito produkty. Podnikům, které nesplňují definici mikro, malého a středního 
podniku, avšak mají méně než 750 zaměstnanců a obrat nižší než 200 mil. Eur, se maximální výše 
podpory snižuje na polovinu.     

 

Příklad podporovaných aktivit:  podpora stávajících a nových mikropodniků, rozšiřování nebo 
modernizace výroby, vytváření nových pracovních míst, rozšiřování značení místních produktů. 
 
Fiche č. 3: Cestovní ruch  
 

Cíl:  Rozvíjet cestovní ruch využitím hodnot přírody, krajiny a místních zajímavostí; drobnými 
investicemi do infrastruktury CR a propagací atraktivit regionu. Dílčí cíle: v horské části regionu 
rozložit návštěvnost regionu mimo hlavní zimní a letní sezónu a do dalších podhorských obcí regionu, 
v celém regionu zvýšit podíl šetrné turistiky, vytvářet „produktové balíčky“ CR zejména pro rodinné, 
skupinové (sport) a firemní pobyty. 
 

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.  
 

Podnikáním v oblasti CR se pro tyto účely rozumí následující živnosti: hostinská činnost, provozování 
cestovní agentury, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících 
regeneraci a rekondici, provozování lyžařských vleků, provozování střelnic, provozování cestovní 
kanceláře, ubytovací služby. 
 

Upozorn ění:  Ve Fichi jsou uvedeni jako žadatelé i NNO a z.s.p.o. – tyto subjekty však mohou žádat 
pouze na záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hyppostezky. Jelikož ve Fichi chybí podstatné kódy 
ze záměru a) -  320 a 321, nemohou v této výzvě NNO a z.s.p.o. podávat projekty přes tuto Fichi.     
 

Závazné podmínky  pro vedlejšího opatření III.1.2: žadatel musí splňovat definici mikropodniku dle 
doporučení Komise č. 2003/361/EC ze dne 6. května 2003 o definici malých a středních podniků 
 

Příklad podporovaných aktivit:  podporována bude zejména výstavba malokapacitních ubytovacích 
a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační 
využití. Po realizaci projektu vznikne funkční celek. 
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Fiche č. 6: Občanská vybavenost II. 
 

Cíl:  Cílem fiche je zlepšovat v obcích občanské vybavení a služby, obnovovat a udržovat veřejná 
prostranství a zeleň v obcích a zlepšovat celkový vzhled obcí, budování integrovaných informačních a 
školících center s využitím ICT 
 

Příjemci dotace:   a, obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích;  
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 (NNO) podle zákona č. 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů; zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zák. 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, zájmové sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona 
č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

e, církve a jejich organizace dle zák. 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:  dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb 
v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury, sociálních služeb, spolkových činností, 
předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. Dotace 
bude také poskytnuta na zřizování integrovaných informačních a školících center s využíváním ICT. 
Podpora je také zaměřena 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. 
 

Upozorn ění:  nákup stroje je možný pouze v souvislosti s projektem do 10% způsobilých výdajů na 
projekt. 
 
Fiche č. 7: Kulturní d ědictví 
 

Cíl:  Opatření je zaměřeno na obnovu a využití kulturního dědictví regionu. Cílem je zachovat a rozvíjet 
prvky kulturního dědictví pro uchování bohatství a rozmanitosti obcí a krajiny a pro zvýšení cestovního 
ruchu. 
 

Příjemci dotace:   a, obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích;  
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 (NNO) podle zákona č. 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů; zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zák. 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, zájmové sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona 
č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

e, církve a jejich organizace dle zák. 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:  dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na 
investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví 
venkova, jako např. kulturních památek (s výjimkou památek UNESCO, národních kulturních památek 
nebo kulturních památek již využívaných pro účely služeb cestovního ruchu – ubytování, kongresové 
využití, muzea), 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 fiche č. 4 Infrastruktura. 
 

Pozn.:  Muzea a výstavní expozice mohou být podpořena pouze v objektech, které jsou kulturním 
dědictvím. 
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Fiche č. 8: Vzdělávání 
 

Cíl:  Hlavním cílem je zajistit průběžné vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které 
zahajují nebo rozvíjejí podnikání či jiné působení v problematice diverzifikace činností nezemědělské 
povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, 
občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova. Zvláště vítané jsou 
akce pro ženy, mladé lidi do 30 let a pro skupiny ohrožené vyčleněním ze života většinové společnosti 
(nezaměstnaní, zdravotně postižení, matky na mat. dovolené, starší občané hledající zaměstnání 
apod.). V podhorské a horské části regionu je vedlejším cílem dosáhnout toho, aby mladí lidé po 
ukončení střední, vyšší nebo vysoké školy neodcházeli mimo tyto oblasti, ale měli pracovní nebo 
podnikatelské uplatnění přímo v obcích podhorské a horské části regionu. Tito absolventi by mohli být 
nadále vzdělávání jak ve svém původním oboru, tak v nových oborech, pokud přímo souvisí s 
problematikou popsanou v hlavním cíli. 
 

Příjemci dotace:   a, obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; svazky obcí dle zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích a zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

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 (NNO) s právní subjektivitou.  
 

Další podmínky:  příjemce dotace zajistí vzdělávání účastníkům prostřednictvím vzdělávacího 
subjektu, což je fyzická a právnická osoba, jejímž předmětem podnikání nebo účelem nebo cílem 
nebo předmětem činnosti je vzdělávání nebo poskytování informací. Vzdělávací subjekt a případné 
další subjekty podílející se na přípravě projektu budou příjemcem dotace vybíráni prostřednictvím 
výběrového řízení. Projekt nezahrnuje instruktážní kurzy a vzdělávání, které jsou součástí běžných 
vzdělávacích programů nebo systémů na středoškolské nebo vyšší úrovni. 

 

Příklady podporovaných aktivit:  podpora je zaměřena na vzdělávání a informování fyzických a 
právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení na 
venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III (tzn. v oblastech diverzifikace činností nezemědělské 
povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, 
občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova). 
 

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 projektu mohou být realizovány: 

1) od 1.1. 2007 – výdaje nutné k přípravě projektu a výdaje spojené s nákupem nemovitosti 
2) od zaregistrování úplné žádosti na RO SZIF v Hradci Králové (cca konec června 2009) ostatní 

způsobilé výdaje.  
 

Realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 24 měsíců (v případě leasingu do 36) od data 
podpisu Dohody (cca říjen 2009). 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 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 (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 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 
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elektronickou verzi  žádosti a osnovy projektu na CD. Žádost podává a na místě podepisuje 
oprávněná osoba (statutární zástupce) nebo osoba zplnomocněná pro tento úkon.Tato osoba 
předkládá při podání žádosti plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce žadatele.  
 
Další podmínky :   

• 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 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:  27. března 2009 

Datum p říjmu žádostí:  od 18. do 20. května 2009 vždy od 7 do 14 hodin 

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

Datum ukon čení p říjmu:  20. května 2009 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 


