
Seminář pro žadatele z území  
MAS 21, o. p. s.  

k 5. výzvě 
Strategického plánu LEADER pro 

období 2009 – 2013 
10. 12. 2012 – MÚ Lázně Kynžvart 

   

 

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

 



Rekapitulace dosavadních výzev 

2009  přijato 7 žádostí, schváleno 5 žádostí 

 rozděleno: 3 605 390 Kč 

2010  přijato 10 žádostí, schváleno 9 žádostí,  

                         rozděleno: 3 914 853 Kč 

2011 přijato 6 žádostí, schváleny 4 žádosti, 

                         rozděleno: 3 472 505 Kč 

2012 přijato 26 žádostí, schváleno 17 žádostí 

                         rozděleno: 8 263 771 



Rekapitulace dosavadních výzev 

Celkem 2009 – 2012  

 

Přijato  49 žádostí 

Schváleno 35 žádostí 
 

Celkem rozděleno 19 256 519 Kč 



Předpokládaný harmonogram 5. výzvy 

Vyhlášení výzvy:         prosinec  2012 

 

Příjem žádostí na MAS:     1. 2. 2013 (8,00 – 14,00) 

             4. 2. 2013 (8,00 – 17,00) 

                                                5. 2. 2013 (8,00 – 15,00) 

Veřejné slyšení žadatelů: 28. 2. 2013 

 

Registrace na RO SZIF:        6. 3. – 12. 3. 2013 

    



Alokace na 5. výzvu 

Celkem:    cca 7 755 000 Kč 

Fiche č. 1      cca    500 000 Kč 

Fiche č. 2      cca    800 000 Kč 

Fiche č. 3      cca 2 400 000 Kč 

Fiche č. 4      cca 2 400 000 Kč 

Fiche č. 5      cca    550 000 Kč 

Fiche č. 6      cca 1 105 000  Kč 



Změny   

- Rozšíření o oprávněné žadatele – příspěvkové 
organizace ( F 1, F 3, F 4, F 6) 

- Zrušení kódu způsobilého výdaje na 
zpracování projektové dokumentace (tzn. 
žádost o dotaci) 

- Změny v preferenčních kritériích (např. bodové 
zvýhodnění projektů do 500 000 Kč ZV) 



Změny 

-  doložení povinné přílohy za povinné 
preferenční kriérium  č. 3 - Víceodvětvové 
navrhování a provádění projektu založené na 
součinnosti mezi subjekty a projekty z různých 
odvětví místního hospodářství. 

 



Fiche č. 1 – Atraktivní a dostupná 
obec 

Vymezení Fiche 

Hlavní opatření 

III. 2. 1. 1. – Obnova a rozvoj vesnic 

Záměr  

a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a 
vzhledu obcí 

b) Vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou 
potřebu 

 

 



Fiche č. 1 – Atraktivní a dostupná 
obec 

Příjemce dotace – žadatel 

• Obce a svazky obcí 

• Nestátní neziskové organizace 

• Církve 

• Zájmová sdružení právnických osob 

• Příspěvkové organizace zřízené obcí 



Fiche č. 1 – Atraktivní a dostupná 
obec 

Způsobilé výdaje pro záměr a) 
Výdaje: 

 na novou výstavbu/obnovu místních komunikací III. a IV. třídy  

 na veřejně přístupné účelové komunikace(§6. 7, a 9 zákona 13/1997 Sb. 

 na pro vodu propustné komunikace, včetně jejich součástí a příslušenství 
podle § 12 a § 13 zákona 13/1997 Sb. 

 na novou výstavbu/obnovu čekáren na zastávkách hromadné dopravy 

 na obnovu a vytváření veřejných prostranství obcí 

 na budování /obnovu sítí technické infrastruktury 

 na parkové úpravy veřejných prostranství obcí 

 na nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství obce vyjma ručního 
nářadí 

 na nákup pozemků v souvislosti s projektem 

 technická dokumentace 

 



Fiche č. 1 – Atraktivní a dostupná 
obec 

Způsobilé výdaje pro záměr b) 
Výdaje: 

 na novou výstavbu/obnovu vodovodů pro veřejnou potřebu 

 na novou výstavbu/obnovu kanalizací pro veřejnou potřebu 

 novou výstavbu/obnovu čistíren odpadních vod (ČOV) 

 Nákup strojů, technologií, hardware, software související s projektem na 
novou výstavbu/obnovu ČOV 

 Vybavení provozní místnosti obsluhy ČOV – WC s umyvadlem a ohřívačem 
vody 

 stavební výdaje na zpevnění ploch  a pokládka zpevněných povrchů a 
dlažeb , zejména pro vodu propustných v souvislosti s projektem 

 parkové úpravy v souvislosti s projektem 

 nákup staveb v souvislosti s projektem 

 Nákup pozemků v souvislosti  projektem 

 Technická dokumentace 



Fiche č. 1 – Atraktivní a dostupná 
obec 

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace: 

Max.: 2 000 000 Kč 

                           Min.:       50 000 Kč  

 

Výše dotace : 

Max. 90 % 

 

 

 



Fiche č. 2 – Pestrý venkov 

Vymezení Fiche 

Kombinace dvou opatření: 

    Hlavní opatření:  

III. 1. 1. - Diverzifikace činností nezemědělské 
povahy 

 Záměr 

a) Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

d) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu 
tvarovaných biopaliv 

  

  



Fiche č. 2  - Pestrý venkov 

      

Vedlejší opatření:  

I. 1. 1. 1. -  Modernizace zemědělských podniků. 

 

 

Z hlavního opatření musí být čerpáno více než 

 50 % způsobilých výdajů. 



Fiche č. 2 – Pestrý venkov 

Příjemce dotace – žadatel: 

 

• Fyzické a právnické osoby, které podnikají v 
zemědělské výrobě minimálně 2 roky v 
souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 



Fiche č. 2 – Pestrý venkov 

 Způsobilé výdaje hlavního opatření 

 pro záměr a) 
 Nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba 

provozovny určené pro nezemědělskou činnost 

 Nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k 
diverzifikaci do nezemědělských činností 

 Výdaje na propagaci a marketing (pouze v režimu de minimis) 

 Technická dokumentace 

 Nákup pozemků související s projektem 

 Nákup staveb související s projektem 



Fiche č. 2 – Pestrý venkov 

Způsobilé výdaje hlavního opatření 

 pro záměr d) 
 Nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba 

zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv 

 Technická dokumentace 

 Nákup pozemků související s projektem 

 Nákup staveb související s projektem 

 

 



Fiche č. 2 – Pestrý venkov 

 Způsobilé výdaje vedlejšího opatření : 

  investice do stájí, pastevních areálů, dojíren, hal pro chov 
drůbeže, jímek na kejdu, hnojiště, chov včel, sila, skladů pro 
ovoce a zeleninu, zpracování biomasy, malých plnicích stanic 
na bioplyn,nosné konstrukce trvalých kultur včetně oplocení, 
skleníky, staveb pro skladování krmiv, prodejních technologií 
produktů zemědělské prvovýroby bez zpracování (automaty 
na výdej mléka, masa …), stabilní a mobilní zemědělské 
techniky, strojního zařízení a vybavení 

 Technická dokumentace 

 Nákup stavby/ budovy včetně pozemku (související s 
projektem) 

 

 



Fiche č. 2 – Pestrý venkov  

 Výše způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace: 

 

Max.: 2 000 000 Kč 

                           Min.:     200 000 Kč  



Fiche č. 2 – Pestrý venkov 

Výše dotace: 

Hlavní opatření: 60 % - malé podniky 

    50 % - střední podniky 

    40 % - velké podniky 

 

Vedlejší opatření: 40 % - 60 % dle typu žadatele 



Fiche č. 3 – Venkovský cestovní ruch 

Vymezení Fiche 

 

Hlavní opatření 

III. 1. 3. 2. – Ubytování, sport   



Fiche č. 3 – Venkovský cestovní ruch 

Příjemce dotace – žadatel 

• Zemědělský podnikatel 

• Obce a svazky obcí 

• Nestátní neziskové organizace 

• Zájmová sdružení právnických osob 

• Nezemědělské podnikatelské subjekty, které 
podnikají v oblasti cestovním ruchu 

• Příspěvkové organizace zřízené obcí 



Fiche č. 3 – Venkovský cestovní ruch 

Způsobilé výdaje 
 Náklady na stavbu, modernizaci, rekonstrukci či přestavbu 

malokapacitního ubytovacího či stravovacího zařízení, 
půjčovny sportovních potřeb, sportovních zařízení 

 Nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací 
zařízení 

 Nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny 
sportovních potřeb 

 Nákup nezbytné výpočetní techniky 

 Propagace a marketing (pouze v režimu de minimis) 

 Nákup staveb a pozemků v souvislosti s projektem 

 Technická dokumentace 
 

 



Fiche č. 3 – Venkovský cestovní ruch 

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace: 

Max.: 2 000 000 Kč 

                            Min.:    50 000 Kč 

Výše dotace: 

60 % - malé podniky 

50% - střední podniky 

40 % - velké podniky 

 

 



Fiche č. 4 – Ochrana a rozvoj 
kulturního dědictví venkova 

Kombinace dvou opatření: 

    Hlavní opatření: 

III. 2. 2. – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 
venkova 

Záměr 

a) Studie a programy obnovy, využití a regenerace 
kulturního dědictví venkova 

b)   Obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova 

c)    Stálé výstavní expozice a muzea 

 



Fiche č. 4 – Ochrana a rozvoj 
kulturního dědictví venkova 

Vedlejší opatření:  

III. 1. 3. 1. – Rozhledny, pěší trasy, vinařské 
stezky, hippostezky a další tematické stezky. 

  

 

Z hlavního opatření musí být čerpáno více než 
50 %  způsobilých výdajů. 

 



Fiche č. 4 – Ochrana a rozvoj 
kulturního dědictví venkova 

Příjemce dotace – žadatel: 

• Obce a svazky obcí 

• Nestátní neziskové organizace 

• Církve 

• Zájmová sdružení právnických osob 

• Fyzické a právnické osoby podnikající dle 
zákona č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník ve 
znění pozdějších předpisů 

• Příspěvkové organizace zřízené obcí 

 



Fiche č. 4 – Ochrana a rozvoj 
kulturního dědictví venkova 

Způsobilé výdaje hlavního opatření 

pro záměr a) 
 Zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví venkova 

 Zpracování programů regenerace památkově chráněných 
území 

 Zpracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově 

 Publikační činnost ve vztahu k výstupům projektu 
prostřednictvím letáků, brožur………. 

 Technická dokumentace 



Fiche č. 4 – Ochrana a rozvoj 
kulturního dědictví venkova 

Způsobilé výdaje hlavního opatření 

pro záměr b) 
 Obnova a zhodnocení památkových budov a ploch a 

kulturních objektů 

 Obnova historických parků, zahrad, alejí,  skupin stromů 

 Výdaje na zpracování posudku statiky budov či objektů, výdaje 
na stavebně historický průzkum v souvislosti s projektem 

 Zpracování studií obnovy a využití kult. dědictví nezbytných 
pro realizaci projektu 

 Restaurování /obnova movitých předmětů kult. dědictví 

 

 



Fiche č. 4 – Ochrana a rozvoj 
kulturního dědictví venkova 

Způsobilé výdaje hlavního opatření 

pro záměr b) 
 Nákup staveb  a pozemků související s projektem 

 Publikační činnost ve vztahu k výstupům projektu a propagace 
projektu prostřednictvím letáků…….. 

 Technická dokumentace 

 

 



Fiche č. 4 – Ochrana a rozvoj 
kulturního dědictví venkova 

Způsobilé výdaje hlavního opatření 

pro záměr c) 
 Výdaje na novou výstavbu/obnovu budov a ploch pro realizaci 

výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních historických 
zajímavostí 

 Výdaje na pořízení materiálně – technického zázemí pro 
realizaci výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních 
historických zajímavostí 

 Muzejní exponáty 

 Nákup pozemků a staveb souvisejících s projektem 

 Publikační činnost  a propagace  výstupu projektu 

 Technická dokumentace 



Fiche č. 4 – Ochrana a rozvoj 
kulturního dědictví venkova 

Způsobilé výdaje vedlejšího opatření: 
 Tvorba, obnova a rozšíření pěších a lyžařských stezek, 

hippostezek a dalších tématických stezek 

 Výdaje na rekonstrukce a novou výstavbu rozhleden 

 Nákup a výsadba doprovodné zeleně 

 Propagace a marketing 

 Nákup pozemků souvisejících s projektem 

 Technická dokumentace 
 

 



Fiche č. 4 – Ochrana a rozvoj 
kulturního dědictví venkova 

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace: 

Max.: 1 500 000 Kč 

                            Min.:      50 000 Kč 

 

Výše dotace: 

Max. 90 % 

 

 

 



Fiche č. 5 – Aktivní venkov I. 

Vymezení Fiche 

 

Hlavní opatření:  

III. 2. 1. 2. – Občanské vybavení a služby  

 

 

  

 



Fiche č. 5  - Aktivní obec I. 

Příjemce dotace – žadatel: 

• Obce a svazky obcí 

• Zájmová sdružení právnických osob 

 

 



Fiche č. 5 – Aktivní obec I. 

Způsobilé výdaje: 
 Výdaje na novou výstavbu nebo stavební obnovu budov, ploch a výdaje na 

pořízení materiálně –technického zázemí v oblasti: 

o Sociální infrastruktury 

o Kulturní infrastruktury 

o Péče o děti 

o Vzdělávání 

o Zdraví , sportu a volnočasových aktivit 

o Vybavenosti pro veřejnou správu, integrovaných informačních a 
školících  center, budov hasičských zbrojnic 

o Církevních aktivit 

 

  
 

 



Fiche č. 5 – Aktivní obec I. 

Způsobilé výdaje: 
 Výdaje na novou výstavbu nebo obnovu základní obchodní 

vybavenosti (prodejna smíšeného zboží, stabilní stánky) a 
budovy pošty 

 Nákup mikrobusu/ minibusu (pouze v případě, že žadatelem je 
obec či svazek obcí) 

 Nákup staveb souvisejících s projektem 

 Nákup pozemků souvisejících s projektem 

 Technická dokumentace 

 



Fiche č. 5 – Aktivní obec I. 

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace: 

Max.: 2 000 000 Kč 

                            Min.:      20 000 Kč 

 

Výše dotace: 

Max. 90 % 

 



Fiche č. 6 – Aktivní obec II. 

Vymezení Fiche 

 

Hlavní opatření:  

III. 2. 1. 2. – Občanské vybavení a služby 

 

 

  

 



Fiche č. 6 – Aktivní obec II. 

Příjemce dotace – žadatel: 

 

• Nestátní neziskové organizace 

• Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 
Sb. 

• Příspěvkové organizace zřízené obcí 

 



Fiche č. 6 – Aktivní obec II. 

Způsobilé výdaje: 
 Výdaje na novou výstavbu nebo stavební obnovu budov, ploch a výdaje na 

pořízení materiálně –technického zázemí v oblasti: 

o Sociální infrastruktury 

o Kulturní infrastruktury 

o Péče o děti 

o Vzdělávání 

o Zdraví , sportu a volnočasových aktivit 

o Vybavenosti pro veřejnou správu, integrovaných informačních a 
školících  center, budov hasičských zbrojnic 

o Církevních aktivit 

 

 



Fiche č. 6 – Aktivní obec II. 

Způsobilé výdaje: 
 Výdaje na novou výstavbu nebo obnovu základní obchodní 

vybavenosti (prodejna smíšeného zboží, stabilní stánky) a 
budovy pošty 

 Nákup staveb souvisejících s projektem 

 Nákup pozemků souvisejících s projektem 

 Technická dokumentace 

 



Fiche č. 6 – Aktivní obec II. 

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace: 

Max.: 200 000 Kč 

                            Min.:     20 000 Kč 

 

Výše dotace: 

Max. 90 % 



Nezpůsobilé výdaje pro všechny Fiche 

Nákup použitého movitého majetku (vyjma 
muzejních exponátů – Opatření III. 2. 2. – Fiche č. 4) 

Nákup mobilních dopravních prostředků určených k 
přepravě osob ( s výjimkou opatření III. 2. 1. 2. – 
Fiche č. 5, nákup mikrobusu/minibusu ) 

Nákup zemědělských výrobních práv 

Nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování 

 Prosté nahrazení investice 

Osobní a cestovní výdaje 



Nezpůsobilé výdaje pro všechny Fiche 

DPH, s výjimkou DPH bez nároku na odpočet, kterou 
skutečně a s konečnou platností nesou příjemci jiní 
než osoby nepovinné k dani, uvedené v č. 4, odst. 5, 
prvním pododstavci šesté směrnice  Rady 77/388 
EHS ze dne 17. 5. 1977o harmonizaci právních 
předpisů členských států týkajících se daní z obratu – 
Společný systém daně z přidané hodnoty:jednotný 
základ daně 

DPH pro plátce DPH, obce a svazky obcí 

Úroky z půjček a úvěrů 

 Bankovní poplatky 

 



Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 
 – společné pro všechny Fiche 

• Žádost o dotaci v elektronické podobě – na CD 

• Osvědčení právního statutu včetně dokladu o osobách oprávněných jednat 
jménem žadatele (např. statut, a jednací řád, volba statutárních zástupců 
apod.), které je v souladu s definicí příjemce dotace – prostá kopie. Je – li 
osvědčením právního statutu výpis z živnostenského či obchodního 
rejstříku nebo výpis z evidence zemědělského podnikatele nebo je-li 
žadatelem obec, osvědčení právního statutu se nepředkládá). 

• V případě nákupu stavby/pozemku zařazeného do způsobilých výdajů 
znalecký posudek, ne starší než 1. 1. 2007 – prostá kopie 

• V případě projektů, jejichž předmětem jsou stavební výdaje nebo dodávka 
stabilní technologie, katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu 
projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, 
hranice pozemků a měřítko mapy – prostá kopie. Stabilní technologií se 
rozumí trvale uložené stroje a technická zařízení, nikoliv nábytek apod. 

 



Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 
Přílohy předkládané dle typu výdajů ve vztahu k stavebnímu 

zákonu – společné pro všechny Fiche 

• V případě, že projekt (nebo jednotlivé jeho části) podléhají řízení 
stavebního úřadu, pak pravomocné a platné stavební povolení nebo 
Souhlas s provedením ohlášené stavby nebo ohlášení stavby, které bylo 
předloženo na stavební úřad a čestné prohlášení žadatele, že od ohlášení 
stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření 
stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt  realizovat – prostá kopie 

• Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k 
územnímu nebo  stavebnímu řízení – prostá kopie 

• V případě ohlášení stavby je povinnou přílohou stavebním úřadem 
ověřená projektová dokumentace připojená k souhlasu s ohlášením stavby 
– pokud byla stavebním úřadem vyžadována, popř. projektová 
dokumentace připojená k ohlášení stavby (pokud se stavební úřad 
nevyjádřil) – prostá kopie 

 

 



Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 
Přílohy předkládané dle typu výdajů ve vztahu k stavebnímu 

zákonu – společné pro všechny Fiche 

• V případě, že pro realizaci projektu není třeba stavební povolení nebo 
ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu, pak čestné 
prohlášení žadatele (Součást formuláře Žádosti o dotaci). Doporučujeme  
zkonzultovat se stavebním úřadem a vyžádat si jeho stanovisko, že na daný 
projekt není dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu , ve znění pozdějších předpisů, zapotřebí  stavební povolení, ohlášení 
ani jiné opatření stavebního úřadu. 

• Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku( s 
vyznačením rozměrů) – pokud není přílohou projektová dokumentace – 
prostá kopie. Příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem 
dotace je rekonstrukce nebo výstavba stavby/budovy nebo pořízení 
stavební technologie (nevyžaduje se v případě veřejného rozhlasu , 
venkovního mobiliáře). 

 



Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 
Přílohy pro Fichi č. 1 – pouze pro záměr b) 

• Pravomocné a platné stavební povolení či ohlášení k vodním dílům a 
povolení k nakládání s vodami – prostá kopie 

• Čestné prohlášení (součást formuláře Žádosti o dotaci), že pro daný 
projekt není zapotřebí povolení k nakládání s vodami nebo stavební 
povolení či ohlášení k vodním dílům. Doporučujeme konzultovat se 
stavebním úřadem a vyžádat si stanovisko stavebního/vodoprávního 
úřadu. 

• Stanovisko MŽP , které vydává příslušné krajské středisko AOPK, že projekt 
vodohospodářské infrastruktury leží mimo území vyžadující zvláštní 
ochranu – dle závazného vzoru – prostá kopie. 

• Stanovisko vodoprávního úřadu kraje z hlediska souladu řešení a rozsahu 
akce se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje 
– prostá kopie 

• Stanovisko územně příslušného vodoprávního úřadu, že území řešené 
projektem neleží  v ochranném pásmu vodních zdrojů a CHOPAV – prostá 
kopie 

 



Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 
Přílohy pro Fichi č. 2 

• Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků – 
originál 

• Daňové přiznání potvrzené finančním úřadem (u fyzických osob včetně 
přílohy č. 1) za poslední uzavřené zdaňovací období předcházejícího roku 
podání Žádosti o dotaci – prostá kopie 

• Osvědčení o evidenci zemědělského podnikatele – prostá kopie 

• V případě, že projekt nepodléhá řízení stavebního úřadu – nebyla dodána 
příloha pravomocné a platné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo 
jiné opatření stavebního úřadu na jehož základě lze projekt realizovat 
dokládá se kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo jiný doklad 
vydaný stavebním úřadem, na jehož základě je objekt využíván ( z 
dokumentu musí vyplývat, že se jedná o provozovnu) – prostá kopie 

 

 



Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 
Přílohy pro Fichi č. 2 – pouze pro vedlejší opatření 

• Souhlasné stanovisko MŽP dle závazného vzoru – 
vydává krajské středisko AOPK ČR nebo správa 
CHKO/NP v případě výstavby/rekonstrukce  oplocení 
pastevních areálů a chovu vodní drůbeže – prostá 
kopie 

• V případě žadatele právnické osoby, která je řízena 
mladým zemědělcem, je nutné u obchodních 
společností typu a. s. nebo družstvo doložit podíl na 
základním jmění, který bude více než 50 %. 

 



Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 
Přílohy pro Fichi č. 3 

• Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých a 
středních podniků – originál 

• V případě, že se projekt týká ubytovacího zařízení a 
nepodléhá řízení stavebního úřadu dodá se 
kolaudační rozhodnutí, nebo kolaudační souhlas 
nebo jiný doklad vydaný stavebním úřadem, na jehož 
základě je objekt využíván ( musí z něj vyplývat, že se 
jedná o ubytovací zařízení) – prostá kopie. 



Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 
Přílohy pro Fichi č. 4 

• Doklad , že předmětem dotace je kulturní dědictví venkova – 
výpis z registru kulturních památek, stanovisko/posudek 
příslušného pracoviště Národního památkového ústavu, 
stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
rozhodnutí zastupitelstva obce, rady obce – pouze pro záměr 
b) – prostá kopie 

• V případě žádosti o dotaci na objekt, který je předmětem 
ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, 
v platném znění, a je kulturní památkou nebo se nachází v 
památkové rezervaci nebo památkové zóně, doloží žadatel 
pravomocné , platné a přípustné závazné  stanovisko 
příslušného orgánu státní památkové péče, které je podloženo 
písemným vyjádřením Národního památkového ústavu 

• Doklad prokazující vlastnické/nájemní vztahy nemovitostí, na 
které jsou uplatňovány stavební výdaje vyšší než 200 000 Kč. 

 



Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 
Přílohy pro Fichi č. 5 a č. 6 

 

Nejsou stanoveny další než uvedené v:  

 Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 
 – společné pro všechny Fiche  

a   

Přílohy předkládané dle typu výdajů ve vztahu k stavebnímu 
zákonu – společné pro všechny Fiche 



Žádost o dotaci 

 Žádost o dotaci se podává samostatně v rámci jedné Fiche 
(není možné na základě více Fichí podat jeden projekt). 

 V rámci jedné Fiche může žadatel podat pouze jedinou Žádost 
o dotaci 

 Součástí Žádosti o dotaci jsou povinné přílohy, které jsou 
stanoveny v jednotlivých Fichích. 

 Žádost o dotaci předkládá a podepisuje žadatel před 
pracovníkem MAS osobně( v případě právnických osob 
prostřednictvím jejich statutárního orgánu) nebo 
prostřednictvím zmocněného zástupce. 



Žádost o dotaci 

 Pokud žadatel podává Žádost prostřednictvím zmocněného 
zástupce, musí zmocněný zástupce k registraci Žádosti 
předložit zvlášť vytištěná čestná prohlášení s ověřeným 
podpisem žadatele ( v souladu se stanoveným způsobem 
jednání a podepisování za právnickou osobu) a plnou moc s 
podpisem a jasným vymezením rozsahu zmocnění a jeho 
časové platnosti 



Podepisování Čestných prohlášení 

Čestná prohlášení může podepisovat pouze: 

• žadatel 

nebo  

• statutární orgán 

 

Nikoliv zmocněný zástupce 

 



Informace  
a potřebné formuláře ke stažení 

www.mas21.cz  -> SPL -> 5. výzva 

 

Místo příjmu žádostí 

Náměstí Republiky 1 

354 91 Lázně Kynžvart 

(budova MÚ Lázně Kynžvart) 

 

 

 

http://www.mas21.cz/


Kontakty 
 

Ing. Jana Klusáková 

e- mail: klusakova.j@seznam.cz 

tel.: 608 124 003 

 

Jitka Bělohoubková 

e-mail: mas.belohoubkova@seznam.cz 

tel.: 608 124 001 

mailto:klusakova.j@seznam.cz
mailto:mas.belohoubkova@seznam.cz


 
 
 
 

Děkuji za pozornost 

 

 

 

 

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

 


