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Výzva k p ředkládání žádostí o dotace 
 

V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013  schváleným 
Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu rozvoje venkova ČR, prioritní osy IV. 1. 1., vyhlašuje 
MAS 21, o.p.s. ke dni 30. 3. 2010 

2. výzvu 
 

k předkládání žádostí o dotace v rámci opatření IV. 1. 2.  Programu rozvoje venkova ČR. 
 
 
I. Oblasti podpory – Fiche 
Výzva je tematicky zaměřena na podporu projektů zahrnujících opatření ve smyslu následujících Fichí. 
 
Fiche č.1:  Atraktivní a dostupná obec  
Cíl:  

• Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech území MAS 21 
 

Příjemce dotace: 
• Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
• 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. 
• 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). 

• 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 

• 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. 

            
 
Fiche č.2: Pestrý venkov  
Cíl:  

• Diverzifikace činností nezemědělské povahy ve venkovských oblastech území MAS 21 
 

Příjemce dotace: 
• Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 

252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V rámci záměru  III. 1.1.b), c) a 
d) nesmí žadatel spadat do kategorie mikropodniků. 

 
 
Fiche č.3: Venkovský cestovní ruch  
Cíl:  

• Diverzifikace venkovské ekonomiky prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu ve spojení s 
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využitím jedinečného přírodního a kulturního dědictví oblasti, tradičních řemesel a činností 
na venkově  

• Budování nových ubytovacích kapacit, doprovodné sportovně-rekreační infrastruktury pro 
návštěvníky ubytovacích zařízení i ostatní turisty a zkvalitnění návštěvnických služeb.  
Díky tomu dojde nejen ke zvýšení návštěvnosti a vytíženosti samotných ubytovacích 
zařízení, ale i celkovému vylepšení image a atraktivity venkovských sídel, které tvoří drtivou 
část území MAS 21. Rozvoj venkovského cestovního ruchu podpoří stabilizaci místní 
ekonomiky, její větší pestrost a tím pádem i kvalitu života místního obyvatelstva. 

 
Příjemce dotace: 

• 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. 

• Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud mají kratší, než dvouletou historii 
podnikání v oblasti cestovního ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci 

 
 
Fiche č.4: Ochrana a rozvoj kulturního d ědictví venkova  
Cíl:   

• Přispět k rozvoji venkovského cestovního ruchu, a tím zajistit divezifikaci hospodářských 
aktivit na venkově a zlepšit kvalitu života na venkově. 

• Zajistit ochranu a obnovu kulturních památek, především za účelem rozvoje cestovního 
ruchu. 

 
Příjemce dotace:  

• Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
• 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. 
• 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). 

• 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 

• 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. 

 
Typy podporovaných aktivit jsou uvedeny v jednotliv ých Fichích, které jsou zve řejněny na 
www.mas21.cz  ,v sekci SPL. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
                                                               MAS 21, o. p. s.              

 
Evropský zem ědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do v enkovských oblastí 

3 

 
II. Územní vymezení 
Místa realizace projektů se musí nacházet ve správním území obcí územní působnosti  
MAS 21, o.p.s.: 
Aš, Dolní Žandov, Drmoul, Hazlov, Hranice, Krásná, Křižovatka, Lázně Kynžvart, Libá, Lipová, 
Luby, Mariánské Lázně, Milhostov, Milíkov, Nebanice, Nový Kostel, Odrava, Okrouhlá, Plesná, 
Podhradí, Pomezí nad Ohří, Poustka, Skalná, Stará Voda, Trstenice, Třebeň, Tři Sekery, Tuřany, 
Valy, Velká Hleďsebe, Velký Luh, Vlkovice, Vojtanov. 
 
 
III. Druh a výše dotace 
Druh a výše dotace jsou stanoveny v příslušné Fichi. 
 
Výše finanční alokace pro tuto výzvu je cca 4 000 000 Kč. 
 
Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na projekt: 
Fiche č.1: 500 000 – 2 000 000 Kč 
Fiche č.2: 500 000 – 2 000 000 Kč 
Fiche č.3: 100 000 – 2 000 000 Kč 
Fiche č.4:   50 000 – 1 500 000 Kč 
 
IV. Kritéria p řijatelnosti 

• Projekt je realizován na území působnosti MAS 21, o.p.s. 
• Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche 
• Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi 
• Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou 
• Další kritéria stanovená v příslušné Fichi 

 
V. Žádost o dotaci 

• Podává se samostatně v rámci jedné Fiche, není možné na základě více Fichí podat jeden 
projekt 

• Podává se na závazném formuláři SZIF v písemné i elektronické podobě (na datovém nosiči 
CD) 

• V daném kole příjmu žádostí může žadatel podat na MAS v rámci jedné Fiche pouze jedinou 
Žádost o dotaci 

• Žadatel ji předkládá a podepisuje před pracovníkem příslušné MAS osobně nebo 
prostřednictvím zástupce zmocněného plnou mocí s úředně ověřeným podpisem žadatele. 
Pokud nebude žádost podepsána před zmocněným pracovníkem MAS osobně, musí být 
podpis úředně ověřen.  

 
Obsah žádosti: 

• Žádost o dotaci  
• Projekt podle závazné osnovy (závazná osnova je uvedena v Samostatné příloze 9 Pravidel 

IV. 1. 1) 
• Povinné přílohy (podle příslušné Fiche a charakteru projektu) 
• Nepovinné přílohy (pokud jsou stanoveny v příslušné Fichi) 

 
 



  
 
                                                               MAS 21, o. p. s.              

 
Evropský zem ědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do v enkovských oblastí 

4 

 
Žadatel předkládá Žádost o dotaci včetně projektu a povinných, případně nepovinných příloh:  
1x v tištěné podobě – originál 
1x v tištěné podobě – kopie 
2x v elektronické podobě na CD 
 
Originály i kopie prosíme odevzdávat v záv ěsných deskách, které lze zasunout do šanonu. 
 
VI. Realizace projektu 

• S realizací projektu je možné začít od data zaregistrování na RO SZIF 
• Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než 50% způsobilých výdajů 

z hlavního opatření Fiche 
• Délka realizace projektů je max. 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace 
• Způsobilé výdaje je možné realizovat po dobu 24 měsíců od data podpisu Dohody 
• Žádosti o proplacení se předkládají nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody na RO SZIF 

(žadatel je povinen podat Žádost o proplacení nejdříve na MAS ke kontrole a to nejpozději 
14 dní před odevzdáním na RO SZIF) 

 
VII. Další informace 
Související dokumenty: 

• Pravidla opatření IV. 1. 1. platná od 1. 1. 2010 
• Pravidla opatření IV. 1. 2. 
• Samostatná příloha 9 Pravidel IV. 1. 1. 
• Dodatek č. 1 k Samostatné příloze 9 Pravidel IV. 1. 1.  
• Žádost o dotaci pro opatření IV. 1. 2. 
• Instruktážní list k vyplňování žádostí o dotaci 

Tyto dokumenty jsou ke stažení na www.szif.cz. 
 

• Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013  
• Fiche (oblasti podpory) 
• Předepsaná povinná osnova projektu s doplněním kritérií stanovených MAS 

Tyto dokumenty jsou spolu se zněním 2. výzvy ke stažení na www.mas21.cz, v sekci SPL. 
 

Pro správné zobrazení výše uvedených souborů je nutné mít nainstalovaný program Adobe 
Acrobat Reader 9. 1.  a vyšší. Možno stáhnout zde (www.adobe.com). 
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VIII. Harmonogram 2. Výzvy 
 

Aktivita datum 

Vyhlášení výzvy 30. 3. 2010 

Příjem žádostí 21. 5. 2010 

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti na MAS Max. 31. 5. 2010 

Veřejné slyšení žadatelů 

Červen 2010 Jednání Výběrové komise 

Veřejné jednání programového výboru 

Registrace žádostí na RO SZIF 
Červen 2010 
(předpoklad) 

Následná administrativa dle pravidel a dohody MAS / SZIF / žadatelé 
 
 
 
 

Žádosti budou p řijímány 21. 5. 2010 (od 8,00 do 18,00 hod.) na adre se: 
 
Malá průmyslová zóna T ři Sekery, 353 01 T ři Sekery 157 
 
Později doru čené žádosti budou z výb ěru automaticky vy řazeny.  
 
 
 
 
 
IX. Kontakty pro bližší informace a bezplatné konzu ltace 
 
ing. Josef Švajgl, manažer MAS, 
Tel.:   608 124 001 
e-mail:  marianskolazensko@seznam.cz 
 
 
ing. Jana Klusáková, 
Tel.:    608 124 003 
e-mail:  klusakova.j@seznam.cz 
   
úřední hodiny: po předchozí telefonické domluvě 
 


