VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z
Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS
LUŽNICE, o.s.
1. kolo Výzvy
Název strategického plánu
Strategický plán Leader na období 2007 – 2013 MAS Lužnice, o.s.
Název Fiche
Fiche č.1 – Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců s možným příspěvkem ke zvyšování
společenské hodnoty lesů
Fiche č. 2 – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Fiche č. 3 – Podpora cestovního ruchu
Fiche č. 4 – Obnova a rozvoj vesnic
Fiche č. 5 – Občanská vybavenost a kulturní dědictví
Popis jednotlivých Fichí je pro žadatele k dispozici na internetových stránkách

www.masluznice.bechynsko.cz

Fiche č. 1
Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců s možným příspěvkem ke zvyšování
společenské hodnoty lesů
Záměr
Hlavní opatření:
Modernizace zemědělských
podniků
a) investice do živočišné
výroby
b) investice do rostlinné
výroby

Oblast podpory
• Projektová a technická dokumentace
• Výstavba a rekonstrukce stájí včetně
•
•
•
•
•
•
•
•

•

doprovodných investic
Budování pastevních areálů včetně
doprovodných investic
Investice do technologií
Výstavba a rekonstrukce hal
Výstavba a rekonstrukce staveb pro
skladování včetně doprovodných investic
Výstavba a rekonstrukce jímek
Zařízení potřebná pro zajištění provozu v
rostlinné nebo živočišné výrobě
Řešení odpadů vznikajících v rostlinné nebo
živočišné výrobě
Výstavba a rekonstrukce dalších staveb pro
rostlinou výrobu včetně doprovodných
investic
Výstavba a rekonstrukce kotelen a výtopen
včetně doprovodných investic

Definice žadatele
• 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.
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Fiche č. 2
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Záměr
a) Zakládání a rozvoj
mikropodniku

b) Výstavba a modernizace
bioplynové stanice
c) Výstavba a modernizace
kotelen a výtopen na biomasu
včetně kombinované výroby
tepla a energie
d) výstavba a modernizace
zařízení na výrobu tvarových
biopaliv

Oblast podpory
• Projektová a technická dokumentace
• Výstavba, rekonstrukce a modernizace

•
•
•
•

•

•

provozoven určených k podnikání
včetně doprovodných investic
Technologie pro provoz
Stroje a zařízení potřebné pro provoz
Vybavení provozoven
Výstavba a rekonstrukce kotelen a
výtopen na biomasu včetně
doprovodných investic
Investice do oblasti zlepšování
životního prostředí ve spojení s
provozováním podnikání
Výstavba a rekonstrukce objektů na
výrobu tvarovaných biopaliv včetně
doprovodných investic

Definice žadatele
• 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
• fyzické a právnické osoby, které

podnikají v zemědělské výrobě v
souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o
zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů, které splňují podmínky pro
zařazení do kategorie mikropodniků.
• V rámci záměru b) může být
příjemcem i skupina osob sdružená
smlouvou o sdružení dle § 829 a
následujících zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, která je ze 100 % tvořena
fyzickými a/nebo právnickými
osobami, které podnikají v zemědělské
výrobě v souladu se zákonem č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, pokud smlouva o
sdružení splňuje následující podmínky:
1) je ve smlouvě o sdružení uveden
jeden účastník, který v zájmu sdružení
zastupuje ostatní účastníky (vystupuje
jako žadatel za účastníky sdružení)
včetně převzetí plnění ze strany SZIF
2) za závazky vzniklé jednáním v
zájmu sdružení odpovídají všichni
účastníci společně a nerozdílně
3) účastníci se zaváží dodržovat
podmínky smlouvy po dobu vázanosti
projektu na účel.
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Fiche č. 3
Podpora cestovního ruchu
Záměr
a) Budování pěších tras,
vinařských stezek a
hippostezek
b) Malokapacitní ubytovací a
stravovací zařízení, volný čas

Oblast podpory
• Projektová a technická dokumentace
• Tvorba tras a stezek mimo území lesů
•

•
•

•
•

Definice žadatele
• Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická

nebo právnická osoba, který podniká v
včetně doprovodných investic
zemědělské výrobě v souladu se
Výstavba, rekonstrukce, přestavba
zákonem č. 252/1997 Sb., o
případně rozšíření objektů pro
zemědělství, ve znění pozdějších
malokapacitní ubytování a stravování
předpisů.
včetně doprovodných investic
• Nezemědělské podnikatelské subjekty,
Výstavba, rekonstrukce objektů
pouze pokud činnost zahajují, nebo
půjčoven a zařízení pro sportovní vyžití
mají kratší než dvouletou historii v
Úprava areálů a povrchů v souvislosti s
oblasti podnikání v cestovním ruchu ke
projektem včetně doprovodných
dni podání Žádosti o dotaci.
investic
V rámci záměru a) mohou žádat také:
Výstavba požárních nádrží
• Nestátní neziskové organizace podle
Nákup nezbytného vybavení a zařízení
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
souvisejícího s projektem
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.
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Fiche č. 4
Obnova a rozvoj vesnic
Záměr
a) Zlepšení dopravní a
technické infrastruktury a
vzhledu obcí
b) Veřejné vodovody,
kanalizace a ČOV

Oblast podpory
• Projektová a technická dokumentace
• Výstavba, rekonstrukce komunikací
• Výstavba, rekonstrukce technické

•

c) Územní plán
•
•
•

Definice žadatele
• Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o

obcích, ve znění pozdějších předpisů.
• Svazky obcí dle zákona č. 128/2000

infrastruktury včetně budov a dalších
Sb., o obcích, ve znění pozdějších
doprovodných investic
předpisů a zákona č. 40/1964 Sb.,
Výstavba, obnova veřejných
občanský zákoník, ve znění pozdějších
prostranství obce včetně doprovodných
předpisů.
investic
• Nestátní neziskové organizace podle
Nákup pozemků a budov do 10%
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
způsobilých výdajů projektu
občanů, ve znění pozdějších předpisů
Vypracování a zadání územního plánu
(občanská sdružení), zákona č.
Pořízení zařízení spojené údržbou
248/1995 Sb., o obecně prospěšných
veřejných prostranství
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.
• 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.
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Fiche č. 5
Občanská vybavenost a kulturní dědictví
Záměr
Hlavní opatření:
Občanské vybavení a služby

Oblast podpory
• Projektová a technická dokumentace
• Výstavba, rekonstrukce budov

a) Občanské vybavení a služby
b) Integrovaná informační a •
školicí centra s využitím ICT
•

c) Zázemí pro společenské,
kulturní, spolkové a církevní •
aktivity
•
•
•

Vedlejší opatření:

•
•

Ochrana a rozvoj kulturního
dědictví venkova
•

a) Studie a programy obnovy,
využití a regenerace kulturního •
dědictví venkova
•
b) Obnovení a zhodnocení
kulturního dědictví venkova
c) stálé výstavní expozice a
muzea

•
•

•
•

•
•

Definice žadatele
• Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o

obcích, ve znění pozdějších předpisů.
občanské vybavenosti včetně
• Svazky obcí dle zákona č. 128/2000
doprovodných investic (školství,
Sb., o obcích, ve znění pozdějších
zdravotnictví, kultura, sociální
předpisů a zákona č. 40/1964 Sb.,
záležitosti apod.)
občanský zákoník, ve znění pozdějších
Úprava ploch a terénů v budovách a
předpisů.
kolem budov včetně značení apod.
• Nestátní neziskové organizace podle
Technologie a vybavení staveb do 10%
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
způsobilých výdajů projektu
občanů, ve znění pozdějších předpisů
Nákup pozemků a staveb do 10%
(občanská sdružení), zákona č.
způsobilých výdajů projektu
248/1995 Sb., o obecně prospěšných
Výstavba, rekonstrukce staveb
společnostech a o změně a doplnění
určených pro ICT a školící centra
některých zákonů, ve znění pozdějších
Investice do úpravy okolí staveb
předpisů (obecně prospěšné
Hardware a software pro projekt
společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o
nadacích a nadačních fondech a o
Projektová a technická dokumentace
změně a doplnění některých
Studie, dokumentace, mapy, soupisy a
souvisejících zákonů (zákon o nadacích
programy související s kulturním
a nadačních fondech), ve znění
dědictvím
pozdějších předpisů (nadace).
Historické průzkumy, geodetické a
• Zájmová sdružení právnických osob
kartografické práce
podle §20f a následujících zákona č.
Publikační činnost
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
Stavební obnova a zhodnocení
znění pozdějších předpisů.
památkových budov, kulturních
• Církve a jejich organizace dle zákona
objektů, areálů apod.
č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
Revitalizace historických parků,
vyznání a postavení církví a
zahrad včetně doprovodných investic
náboženských společností a o změně
Posudky statiky, archeologické a
některých zákonů (zákon o církvích a
stavebně historické průzkumy,
náboženských společnostech.
restaurátorské práce
Parkové úpravy okolí objektů
Výstavba, rekonstrukce výstavních
expozic a muzeí včetně doprovodných
investic
Nákup staveb a pozemků do 10%
způsobilých výdajů projektu
Výdaje na zařízení a vybavení
potřebné k provozu
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Doba a místo realizace projektu
•
•
•

Vlastní realizace projektu může trvat max. 18 měsíců od data podpisu Dohody, přednost budou mít
projekty s realizací kratší než 12 měsíců.
Samotná realizace projektu může začít až od zaregistrování Žádosti na RO SZIF. Celý projekt musí
být dokončen nejpozději do konce června 2010.
Žádost o proplacení je žadatel povinen předložit v termínu stanoveném Dohodou, nejpozději do 18
měsíců od podpisu Dohody.
Územní vymezení: Mikroregion Lužnice, tj. katastrální území obcí: Bechyně, Březnice,
Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Haškovcova Lhota, Hlavatce, Hodětín, Hodonice, Komárov,
Malšice, Radětice, Rataje, Skrýchov u Malšic, Stádlec, Sudoměřice u Bechyně, Záhoří, Želeč.

Termín příjmu žádostí:
Termín pro přijímání žádostí je od 15.8. do 15.9. 2008 (v pracovních dnech od 9:00 do 15:00)
Příjem žádostí končí dne 15.9. 2008 v 15,00 hod.
Jakákoliv žádost obdržená po konečném termínu nebude přijata. Za přijetí žádosti je považováno
osobní doručení s datem a časem proti podpisu.
Místo příjmu žádostí
Příjem žádostí bude probíhat v kanceláři MAS Lužnice, Sudoměřice u Bechyně 105, 391 72
Sudoměřice u Bechyně.
Forma žádosti
Žádost o dotaci musí být předložena na standardním formuláři „Žádost o dotaci“. Součástí žádosti o dotaci je projekt, který obsahuje komplexní údaje o projektu (název, identifikaci
žadatele, popis projektu, místo realizace, rozpočet, cíl, zdůvodnění, činnosti, způsob realizace,
harmonogram realizace, výsledky a dopady, povinné a příp. nepovinné přílohy)
Formulář žádosti a osnova projektu, včetně příloh, jsou k dispozici na internetových stránkách
www.masluznice.bechynsko.cz nebo v kanceláři MAS Lužnice, o.s.
Žadatel předkládá na pracoviště MAS Lužnice dva výtisky Žádosti o dotaci a projektu včetně
všech povinných i nepovinných příloh (originál a prostá kopie). Dále žadatel doručí Žádost o
dotaci a projekt v elektronické podobě – na CD ve formátu pdf.
Způsob podání
Žadatel předkládá a podepisuje Žádost o dotaci před zmocněným pracovníkem MAS Lužnice osobně
(statutární zástupce) nebo prostřednictvím zmocněného zástupce. Pokud nebude Žádost podepsána
před zmocněným pracovníkem MAS osobně, musí být podpis úředně ověřen.
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Upozornění
•
•
•
•

Jeden žadatel může podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci.
Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu dohody.
Žadatel nečerpá finanční prostředky na předmět, pro který je požadována dotace z PRV, z
rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů EU.
Další podmínky pro Fiche (Opatření) jsou uvedeny v jednotlivých Fichích

Objem finančních prostředků pro I. Výzvu
Maximální způsobilé výdaje na jeden projekt nesmí přesáhnout 2 mil. Kč. Podnikatelské subjekty
mohou obdržet dotaci maximálně do 40-60% způsobilých výdajů projektu. Neziskové organizace a
obce mohou žádat o dotaci ve výši 90% způsobilých výdajů.
Fiche (opatření)
Fiche č.1 – Zvýšení konkurenceschopnosti
zemědělců s možným příspěvkem ke
zvyšování společenské hodnoty lesů
Fiche č. 2 – Podpora zakládání podniků a
jejich rozvoje
Fiche č. 3 – Podpora cestovního ruchu

Předpokládaná alokace
25 %
1 065 337 Kč
10 %
426 135 Kč
10 %
426 135 Kč

Fiche č. 4 – Obnova a rozvoj vesnic

30 %
1 278 404 Kč

Fiche č. 5 – Občanská vybavenost a kulturní
dědictví
celkem

20 %
852 270 Kč
4 261 348 Kč

Kontakty
Plné znění Výzvy k předkládání žádostí o podporu projektů z PRV, SPL MAS Lužnice, o.s.,
jednotlivých fichí a Pravidel IV. 1.2, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na
projekty v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 naleznete na
http://www.masluznice.bechynsko.cz.
Bližší informace o jednotlivých fichích naleznete na těchto stránkách v sekci Dokumenty, popřípadě
Vám poradí: Daniel Rosecký
tel.: 777 793 720, daniel.rosecky@cpkp.cz
Andrea Mikešová
tel.: 774 424 078, mas.luznice@sudomerice.cz
Stanislav Houdek
tel.: 724 180 824, obec@sudomerice.cz
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