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

Výzva k předkládání projektů 
 

Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. se sídlem Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice, 
v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013 a v souladu se svým 
Strategickým plánem LEADER  s názvem  
 

„CESTY OD KO ŘENŮ K VIZI“  
 

vyhlašuje tímto již 
 

7. 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 7. výzvy  
 

Číslo 
Fiche 

Název Fiche Číslo 
opatření 

Název opatření Max. míra 
podpory 

1 
  Moderní hospodaření – 

budoucnost venkova 
I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků 60 % 

4 Nová šance pro venkov III.1.1 
Diverzifikace činností 
nezemědělské povahy 

50 % 

5  Nové firmy - nové příležitosti III.1.2 
 Podpora zakládání podniků a jejich 

rozvoje 
50 % 

9 Venkov místo pro život III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 90 % 

 
Kompletní znění jednotlivých Fichí, formulář Žádosti o dotaci a další informace jsou k dispozici na 
stránce www.strakonicko.net 
Aktualizovaná Pravidla pro 17. kolo příjmu žádostí (Pravidla IV.1.2., Metodika pro tvorbu Fichí a 
specifické podmínky opatření IV.1.2) lze najít na stránkách www.szif.cz. 
 
 
II. Termín výzvy a příjmu žádostí 
Vyhlášení výzvy:  13. 8. 2012 
 
Zahájení příjmu žádostí: 10. 9. 2012 (pondělí) 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: 14. 9. 2012 (pátek) v 16.00 hodin 
 
Později doru čené žádosti budou z výběru automaticky vyřazeny. 
 



III.  Financování: 
Přibližná alokace na sedmou výzvu MAS LAG Strakonicko činí cca 4,2 mil. Kč (dočerpání alokace 2012)  
 
Číslo 
Fiche 

Název Fiche 
Minimální částka alokovaná  

na jednotlivé Fiche* 
1   Moderní hospodaření – budoucnost venkova 500 000 Kč 

4 Nová šance pro venkov 300 000 Kč 

5  Nové firmy - nové příležitosti 500 000 Kč 

9 Venkov místo pro život 700 000 Kč 
* pokud suma požadované dotace v určité Fichi bude nižší než minimální částka alokovaná na tuto Fichi 
dle výzvy, budou zbývající finanční prostředky přesunuty do ostatních Fichí 
 
 
IV. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace 
Žádost musí být zpracována na předem stanoveném formuláři a na MAS doručena v elektronické podobě 
(na flash disku nebo CD). V kanceláři MAS bude žádost vytištěna a podepsána oprávněnou osobou. 
Ostatní povinné a nepovinné přílohy musí být předloženy v tištěné podobě ve dvou paré, z nichž jedno je 
originál nebo ověřená kopie, další je prostá kopie. V krajním případě lze dodat některé povinné či 
nepovinné přílohy do 25. září 2012. 
 
V. Způsob podání žádosti: 
Způsob podání: Žádost je 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. 
 
VI. 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. 
 
VII. Doba realizace projektu: 
Žádosti budou registrovány na SZIF na konci října 2012 v rámci 17. kola příjmu žádostí v PRV. Od té 
doby je možné začít s realizací projektu. 
Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 24 měsíců (ve specifických případech do 36 měsíců) 
od data podpisu Dohody o spolufinancování projektu na RO SZIF v Českých Budějovicích. Lhůta 
vázanosti projektu na účel je 5 let od podání žádosti o proplacení. 
 
Předpis, který zaručuje transparentnost výběru projektů a zamezuje střetu zájmů je zveřejněn na stránkách 
www.strakonicko.net a je přílohou výzvy. 
 
 
 
 



VIII. Oprávn ěnost žadatele 

 
Žadatel může podat v jednom kole příjmu v rámci jedné Fiche pouze jednu Žádost o dotaci 
 
 
 

IX. Kontakt pro bližší informace a bezplatné konzultace:  
Podrobné informace k výzvě MAS LAG Strakonicko jsou na www.strakonicko.net nebo přímo 
v kanceláři MAS, 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 0uška  tel: 722 291 729/  383 387 331 
Případné dotazy lze zasílat i na e-mailovou adresu: lag.strakonicko@seznam.cz 

Číslo 
Fiche Definice oprávněných 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. 

4 - 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; 

5 - Fyzické a 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; 

9 - 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). 

- 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. 

- 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 

- Příspěvkové organizace zřízené obcí 


