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Odpovědi na dotazy žadatelů o dotaci v rámci  
Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 

 
 
 

1. Lze považovat vývěr pramene nacházejícího se v chráněné krajinné oblasti 
za kulturní dědictví venkova? 

 
Ano, vývěr pramene lze považovat za kulturní dědictví. 

 
2. Je možné žádat o dotaci, jestliže pozemek žadatele, na kterém se má projekt 

realizovat je kvůli hypotéce v zástavě banky? 
  

 Ano, v tomto případě je možné žádat o dotaci. 
 
3. Může o dotaci žádat žadatel, který má sídlo mimo území MAS 21, o. p. s. ? 
 
 Ano, místo realizace ale musí být na území MAS 21, o. p. s. 

 
4. Může žádat o dotaci žadatel v rámci opatření III. 2. 1. 2. na realizaci 

v pronajatém objektu? 
 
 Ano, ale žadatel musí mít uspořádán nájemní vztah, tzn., že žadatel musí mít 

vyřešenu nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce nemovitosti na dobu 
nejméně 5 let od data podání Žádosti o proplacení nebo s výpovědní lhůtou 
nejméně 5 let od podání Žádosti o proplacení. 

 
5. V případě, že je v rámci administrativní kontroly na RO SZIF žadatel vyzván 

k doplnění nebo upřesnění žádosti o dotaci, je možné v žádosti dodatečně 
pozměnit i to, k čemu nebyl vyzván? 

 
Ne, oprava bez vyzvání SZIF není přípustná (s výjimkou zcela zřejmých 
formálních chyb).  

 
6. Jsou výdaje v rámci projektu způsobilé ještě před podpisem Dohody? Jedná 

se o projekt podaný v rámci Fiche č. 6 – opatření III. 2. 1. 2.  
  
 V rámci Fiche č. 6 (opatření III. 2. 1. 2.) jsou výdaje způsobilé takto: 

- v případě projektové a technické dokumentace a nákupu nemovitostí  jsou 
výdaje způsobilé od 1. 1. 2007 

- ostatní výdaje jsou způsobilé, jestliže vznikly (za vznik výdaje je považováno 
vystavení objednávky, uzavření smlouvy s dodavatelem či zahájení stavebních 
prací – v případě věcného plnění) a byly skutečně uhrazeny nejdříve v den 
shodný s datem registrace Žádosti o dotaci z PRV na RO SZIF 

 
Obecně jsou výdaje způsobilé takto: 
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- V případě, že projekt nezakládá veřejnou podporu nebo je podpora 
poskytována v režimu „de minimis“, jsou výdaje uskutečněné v rámci 
projektu způsobilé od 1. 1. 2007 v případě projektové a technické 
dokumentace a nákupu nemovitostí; ostatní výdaje jsou způsobilé, jestliže 
vznikly (za vznik výdaje je považováno vystavení objednávky, uzavření 
smlouvy s dodavatelem či zahájení stavebních prací – v případě věcného 
plnění) a byly skutečně uhrazeny nejdříve v den shodný s datem registrace 
Žádosti o dotaci z PRV na RO SZIF.  

- V případě, že podpora je poskytována dle Nařízení Komise (ES) č. 
800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné 
nařízení o blokových výjimkách), může být poskytnuta dotace pouze na 
investiční výdaje, jestliže vznikly (za vznik výdaje je považováno vystavení 
objednávky, uzavření smlouvy s dodavatelem či zahájení stavebních prací - v 

případě věcného plnění) a byly skutečně uhrazeny nejdříve ke dni registrace 
Žádosti o dotaci na RO SZIF.  

  

 
7. Může žadatel, jehož žádost o dotaci byla zaregistrována na SZIF, ale nebyla 

doposud podepsána Dohoda, vyhlásit zadávací řízení na zakázku, jíž se 
zaregistrovaná žádost o dotaci týká?  

 
 Ano, může. 

  
 
8. Je možné způsobilé výdaje hradit hotovostně? 
 
 Ano, ale pouze do výše 100 000 Kč na projekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyto odpovědi na dotazy byly zpracovány na základě konzultací, které byly poskytnuty 
žadatelům o dotaci v rámci Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013. 

Zpracovala:   

Ing. Jana Klusáková 

tel.: + 420 608 124 003 

e-mail: klusakova.j@seznam.cz 

dne: 25. 5. 2011 
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