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

 

 

Výzva k předkládání žádostí o dotace 
 

V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 schváleným Ministerstvem 
zemědělství ČR v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina a opatření IV. 
1. 2. Realizace místní rozvojové strategie vyhlašuje 
  

MAS 21, o.p.s.  
 

6. výzvu 
 

k předkládání žádostí o dotace v rámci 20. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova. 
 
Termín vyhlášení výzvy: 8. 1. 2014 
 
Termín příjmu žádostí:  10. 2. 2014, 8.00 – 17.00 hod. 
     11. 2. 2014, 8.00 – 16.00 hod. 
     12. 2. 2014, 8.00 – 16.00 hod. 

 
 

I. 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, Zádub - 
Závišín 

 

 
II. Alokace 

Výše finanční alokace pro 6. výzvu je   
cca 1 259 545 Kč. Tato částka se může 
zvýšit podle aktuálního stavu žádostí o 
proplacení projektů z předcházejících 
výzev. Žadatelé mohou předkládat v  6. 
výzvě projekty v rámci Fiche č. 5 a Fiche 
č. 6 . Předběžná alokace na jednotlivé 
Fiche je stanovena takto: 

č. Fiche Název Fiche 
Předběžná alokace na 6. výzvu 

Kč % 

5 Aktivní venkov I. 734 735 58  

6 Aktivní venkov II. 524 810 42 

 
Konečná finanční alokace bude stanovena v den výběru Žádostí o dotaci konečných žadatelů a bude 
navýšena o případné další uspořené prostředky. Konečná finanční alokace včetně případných 
ušetřených finančních prostředků bude rozdělena mezi Fiche takto: 
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Fiche č. 5, Aktivní venkov I. – 58 % 
Fiche č. 6, Aktivní venkov II. – 42 % 
 
 

III. Kritéria přijatelnosti 
 Projekt je realizován na území působnosti MAS 21, o. p. s. 

 Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a být v souladu s Pravidly IV. 1. 2. 

 Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi ke dni podání Žádosti 
o dotaci na MAS a po celou dobu vázanosti projektu na účel. 

 Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou. 

 Žadatelem nemůže být příjemce dotace opatření IV. 1. 1., státní podnik, zahraniční fyzická osoba, 
která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční právnická osoba, která nemá sídlo na 
území ČR. 

 Další kritéria stanovená v příslušné Fichi. 
 
 

IV.  Oblasti podpory – Fiche 
   

Fiche č. 5 – Aktivní venkov I 

Hlavní opatření: III. 2. 1. 2. – Občanské vybavení a služby 

Definice 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 

 Zájmová sdružení právnických osob podle § 20f a následujících zákona 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Způsobilé výdaje, ze 
kterých je stanovena 
dotace: 

Min.:       20 000 Kč 
Max.: 2 000 000 Kč 

Výše dotace: Max.90 % 

Přehled specifik hlavního opatření je uveden v dokumentu Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky 
opatření IV. 1. 2. na str. 76 – 79. 

 
Fiche č. 6 – Aktivní venkov II 

Hlavní opatření: III. 2. 1. 2. – Občanské vybavení a služby 

Definice příjemce dotace:  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).* 

 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. 

 Příspěvkové organizace zřízené obcí 
 

Způsobilé výdaje, ze 
kterých je stanovena 
dotace: 

Min.:       20 000 Kč 
Max.:    200 000 Kč 

Výše dotace: Max.90 % 

Přehled specifik hlavního opatření je uveden v dokumentu Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky 
opatření IV. 1. 2. na str. 76– 79. 
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* Tato definice příjemce je uvedena ve schválené Fichi č. 6. V souvislosti se změnou občanského 
zákoníku dochází od 1. 1. 2014 ke změně právních forem některých organizací. S tím souvisí změna 
definice příjemce dotace, která je platná pro 20. kolo příjmu žádostí. Aktualizované znění definice 
příjemců dotace, které nahrazuje definici uvedenou ve schválených Fichích, je zveřejněno na 
www.mas21.cz, v rubrice Strategický plán LEADER – 6. Výzva v souboru Změna definice příjemce 
dotace. 

 
Typy podporovaných aktivit jsou uvedeny v jednotlivých Fichích, které jsou zveřejněny 
na www.mas21.cz ,v rubrice Strategický plán LEADER -  6. výzva. 

 
 

V.  Žádost o dotaci 
 Žádost o dotaci se podává samostatně v rámci jedné Fiche (není možné na základě více Fichí 

podat jeden projekt). 

 V dané výzvě může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci. 

 Žadatel podává na MAS elektronickou verzi Žádosti o dotaci. Písemná podoba Žádosti bude 
žadateli vytištěna pracovníkem MAS. 

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

 Pokud žadatel podává Žádost prostřednictvím zmocněného zástupce, musí zmocněný zástupce 
k registraci Žádosti předložit zvlášť vytištěná čestná prohlášení s úředně ověřeným podpisem 
žadatele.  

 Při podání žádosti nutno předložit průkaz totožnosti 

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

 
 

VI.  Další informace 
Související dokumenty: 

 Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace pro místní akční skupiny v rámci 
Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (Pravidla IV. 1. 1.) 

 Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV. 
1. 2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (Pravidla IV. 1. 2.). 

 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV. 1. 2. 

 Fiche č. 5  a Fiche č. 6 

 Žádost o dotaci pro Fichi č. 5 a Fichi č. 6 

 Manuál pro hodnocení projektů (Transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů) 
 

jsou uveřejněny na www.mas21.cz v rubrice Strategický plán LEADER -  6. výzva. 

 
VII.  Harmonogram 6. výzvy 
 

Aktivita datum 

Vyhlášení výzvy 8. 1. 2014 

Příjem žádostí 10. 2. – 12. 2. 2014 

Veřejné slyšení žadatelů 

4. 3. 2014 
(předpoklad) 

Jednání Výběrové komise 

Jednání programového výboru 

http://www.mas21.cz/
http://www.mas21.cz/
http://www.mas21.cz/
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Registrace žádostí na RO SZIF 5. 3. – 7. 3. 2014  

Následná administrativa dle pravidel a dohody MAS / SZIF / žadatelé 
 
 

 

VIII. Příjem žádostí 
  

Doporučujeme si termín podání žádosti domluvit předem telefonicky. 

 
Žádosti, včetně všech povinných příloh budou přijímány ve dnech: 
10. 2. 2014, 8.00 – 17.00 hod.  
11. 2. 2014, 8.00 – 16.00 hod. 
12. 2. 2014, 8.00 – 16.00 hod. 
v kanceláři pracoviště MAS 21, o. p. s. na adrese: Náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart 
– budova MÚ  

 
 Žadatel předloží: 

 Žádost o dotaci na CD (žádost bude vytištěna na MAS) 

 Povinné, případně nepovinné přílohy – 2 paré v listinné podobě  
 

Později doručené žádosti a žádosti, které nebudou obsahovat všechny povinné přílohy 
nebudou MAS přijaty. 

  
Dodatečné dokládání povinných příloh nebude možné! 

 
 

IX.  Kontakty pro bližší informace a bezplatné konzultace 
 

ing. Jana Klusáková, manažer MAS, 
Tel.:   608 124 003 
e-mail:  klusakova@mas21.cz 

 

   
úřední hodiny: po předchozí telefonické domluvě 

 


