
„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“ 
Tento projekt je financován Evropskou unií 

 
 

Výzva k předkládání projektů 
                            
V souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace v rámci  Programu  rozvoje 
venkova na období 2007 – 2013 a v souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny  
LAG Strakonicko, o.s.  
 

„CESTY OD KO ŘENŮ K VIZI“  
vyhlašuje tímto Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. se sídlem Palackého náměstí 1090,    
386 01 Strakonice  
 

2.VÝZVU 
 

k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.1.2 
Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, 

Osy IV LEADER. 
 

I. Zaměření podpory 2. výzvy :  
Podpořeny budou projekty, které nejlépe naplní cíle některé z uvedených Fichí: 
 
 

Číslo  
Fiche Název Fiche Míra podpory 

z uznatelných nákladů 
1 Moderní hospodaření – budoucnost venkova 40 – 60 % 
2 Udržme si lesy 50 % 
5 Nové firmy – nové příležitosti 56 % 
8 Vesnice jak malovaná   *max. 90 % 

9 Venkov – místo pro život   *max. 90 % 

*pro obce a jejich svazky není od 5. kola PRV uznatelným nákladem DPH 
 

 

Číslo 
Fiche  Hlavní cíl Fiche 

1 Zlepšení podmínek hospodaření v živočišné a rostlinné výrobě a tím podpora podnikání 
v zemědělství. 

2 Zvýšení hospodářské kvality soukromých i obecních lesů, zlepšení zpracování surovin 
nákupem strojů a zařízení, vybudování kvalitní a dostupné lesní infrastruktury. 

5 Rozvoj ekonomických aktivit nezemědělské povahy a zvýšení zaměstnanosti v regionu. 
8 Budování a obnova místních komunikací v malém rozsahu, zabezpečení rozvoje venkovské 

infrastruktury, zlepšení vzhledu vesnic a veřejných prostranství. 
9 Zajistit chybějící občanské vybavení a služby v obcích, podpora tvorby zázemí  místních 

spolků, církví a jejich organizací, které jsou nositeli venkovského kulturního a společenského 
dění a zachování tradic.  

 
Žadatel může podat v jednom kole příjmu v rámci jedné Fiche pouze jednu Žádost o dotaci. 
Podrobný popis Fichí je žadateli k dispozici na internetových stránkách  www.strakonicko.net 



 
II. Oprávn ěnost žadatele 
 
 

Číslo  
Fiche  

Definice žadatelů pro jednotlivé Fiche 

       
1 

- 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. 

- 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. 

- Pro potřeby zvýhodnění vyšší mírou podpory z titulu mladých zemědělců může být 
příjemcem: fyzická osoba, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let, 
nedosáhla ke dni podání Žádosti věku 40 let; právnická osoba, která: je řízena 
mladým zemědělcem (zemědělci), který splňuje definici příjemce dotace – fyzické 
osoby, mladý zemědělec (zemědělci) řídí, tj. plní funkce statutárního orgánu a 
zároveň se podílí na základním jmění z více než 50% minimálně po dobu vázanosti 
realizace projektu na účel. 

 
2 - Fyzická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo 

jejich sdružení s právní subjektivitou nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků 
- Právnická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob 

nebo jejich sdružení s právní subjektivitou nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich 
svazků 

- Sdružení s právní subjektivitou hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví 
soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou nebo jsou ve vlastnictví 
obcí nebo jejich svazků 

- Obec hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich 
sdružení s právní subjektivitou nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků 

- Svazky obcí hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo 
jejich sdružení s právní subjektivitou nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků 

5 - Fyzické i právnické osoby, 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 

8,9 - Obce podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, 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) 

- 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.   

 
 



III. Místo realizace projektu 
 

Projekt musí být realizován v regionu MAS, jehož území tvoří dobrovolné svazky obcí: Svazek obcí 
Dolního Pootaví, Svazek obcí šumavského Podlesí, Svazek obcí Strakonicka, Svazek obcí středního 
Pootaví, jejichž území tvoří katastrální území obcí, které podporují realizaci SPL: Cehnice, Čejetice, 
Čestice, Drachkov, Drážov, Droužetice, Dřešín, Horní Poříčí, Hoslovice, Chrášťovice, Jinín, Kalenice, 
Katovice, Kladruby, Kraselov, Krejnice, Krty – Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Miloňovice, 
Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Novosedly, 
Osek, Paračov, Pracejovice, Přední Zborovice, Přechovice, Přešťovice, Radějovice, Radošovice, Rovná, 
Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice, Strakonice, Strašice, Strunkovice nad Volyňkou, Střelské Hoštice, 
Štěchovice, Štěkeň, Třešovice, Úlehle, Únice, Vacovice, Volenice, Volyně, Zahorčice, Zvotoky. 
 

Detailní popis podmínek pro poskytnutí dotace z opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové 
strategie jsou uvedena  na www.mze.cz, www.szif.cz, www.strakonicko.net.  
 
IV.  Financování: 
Celková alokace pro 2. výzvu:  8 000 000,-Kč 
 
V. Termín výzvy a příjmu žádostí 
Vyhlášení výzvy:  29. 3. 2010 
Zahájení příjmu žádostí: 26. 4. 2010 v 9.00 hodin 
Příjem žádostí bude probíhat každý pracovní den od 9.00 do 16.00 hodin v kanceláři MAS LAG 
Strakonicko, o. s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice (přízemí budovy Mze). 
Ukončení příjmu žádostí : 30. 4. 2010 v 16.00 hodin 
Později doru čené žádosti budou z výběru automaticky vyřazeny. 
 

VI. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace 
 

Žádost musí být zpracována v písemné i elektronické formě na předepsaném formuláři spolu s projektem 
dle závazné Osnovy a doplněna povinnými přílohami.  
Žádost s projektem musí být předložena tištěná ve dvou paré (1 originál + 1 prosté kopie) a 2x 
elektronicky na CD. Přílohy žádosti (povinné i nepovinné) musí být předloženy též ve dvou paré, z nichž 
jedno je originál nebo ověřená kopie, další je prostá kopie.  
 

VII. Místo a způsob podání žádosti:    
  
Místo podání: Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 
                      (kancelář MAS – přízemí budovy Mze)  
Způsob podání: Žádost nutno doručit osobně prostřednictvím statutárního zástupce, který předkládá a 
podepisuje Žádost o dotaci a Čestné prohlášení  před zmocněným pracovníkem MAS LAG 
Strakonicko, o.s. V krajním případě doručí Žádost a Čestné prohlášení podepsané statutárním zástupcem 
žadatele s úředně ověřeným podpisem osoba vybavená plnou mocí s úředně ověřenými podpisy od 
statutárního zástupce žadatele. 
  

VIII. Doba realizace  projektu: 
 

Zahájení realizace projektu:   
Podmínky zahájení realizace a uznatelnost nákladů projektu z hlediska jednotlivých fází realizace dle 
časového harmonogramu projektu jsou uvedeny v Pravidlech IV.1.2. a v Samostatné příloze 9 
Pravidel IV.1.1. (včetně aktualizací) na www.szif.cz a www.mze.cz. Informace je možné získat i 
v kanceláři MAS. Způsobilé výdaje je možné realizovat zpravidla od zaregistrování Žádosti o dotaci na 
RO SZIF. 
 
Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 24 měsíců (v případech financování prostřednictvím 
leasingu do 36 měsíců) od data podpisu Dohody o spolufinancování projektu na RO SZIF v Českých 
Budějovicích. Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let. 



 

IX. Formulá ře a podklady pro zpracování projektu: 
 

Kompletní znění výzvy a jednotlivých Fichí, formulář Žádosti o dotaci a další informace jsou k dispozici 
na stránce www.strakonicko.net 
Formulář Žádosti o dotaci, Osnova projektu dle Fiche a příslušného opatření a aktualizovaná Pravidla pro 
9. kolo příjmu žádostí (Pravidla IV.1.2., Samostatná příloha 9 Pravidel IV.1.1., včetně aktualizací) lze 
najít na stránkách www.szif.cz a www.mze.cz  
 

X. Kontakt pro bližší informace a bezplatné konzultace:  
Podrobné informace o strategii MAS LAG Strakonicko jsou na www.strakonicko.net nebo přímo 
v kanceláři MAS, Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice, kde informace a bezplatné konzultace po 
předchozí domluvě poskytují: 
Bc.Jiřina Karasová  tel: 606 349 724 / 383 387 331 
Ing. Věra Dědíková  tel: 722 291 726/  383 387 331 
Ing. Václav Ouška  tel: 722 291 729/  383 387 331 
 
Případné dotazy lze poslat i na e-mailovou adresu : lag.strakonicko@seznam.cz 
 
                                                                                            Ing. Pavel Vondrys 
                                                                                    předseda MAS LAG Strakonicko, o.s. 


