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2.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 
 

Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2009-2013 
„Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER“ 

 
Alokace 2. výzvy: cca. 4 018 527,- Kč 
 
Zaměření výzvy: 
Fiche 5 Rozvoj obcí 
Fiche 7 Kulturní dědictví 
 
Místo realizace projektu: Projekt může být realizován pouze na území působnosti MAS 
Pomalší (tj. v níže uvedených členských obcích MAS, ležících na území mikroregionu Pomalší 
a Poluška) 

 

Členský mikroregion MAS Pomalší o.p.s. Název obce 

Pomalší 

Besednice, Bujanov, Doubravice, 
Doudleby, Heřmaň, Kaplice, Komářice, 
Mokrý Lom, Nedabyle, Nová Ves, 
Omlenice, Plav, Roudné, Římov, Soběnov, 
Střížov, Velešín, Vidov 

Poluška 
Mirkovice, Netřebice, Věžovatá Pláně, 
Zubčice, Zvíkov 

 
Maximální doba realizace projektů ve všech uvedených Fichích: 24 měsíců, resp. 36 měsíců 
od podpisu Dohody do předložení Žádosti o proplacení. 
Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení nejdříve na MAS, následně na RO SZIF v 
termínu stanoveném Dohodou. 
 
Způsobilé výdaje jsou realizovány od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF do data 
předložení Žádosti o proplacení. 
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Místo a způsob předkládání žádostí: 
Žádosti na realizaci projektů je možné předložit pouze v kanceláři MAS Pomalší o.p.s., 
Areál ZD Netřebice, Netřebice 131, 382 32 Netřebice. 
 
Termín vyhlášení výzvy: v období od 22. března 2010 do 16. dubna 2010 
 
Termín pro předkládání žádostí: 

Žádosti je možné předkládat na výše uvedenou adresu v období 12. dubna - 16. dubna 2010 
a to vždy v pracovní dny (pondělí až pátek) 8,00 – 14,00 hodin.  
Telefonní kontakt pro sjednání předání žádostí: 608 353 400, 380 743 381 – Bc. Vilém Bárta 
Žádost na předepsaném formuláři včetně povinných a nepovinných příloh dle požadavků 
příslušné Fiche je předkládána žadatelem osobně (v případě právnických osob 
prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro 
právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu) nebo prostřednictvím 
zmocněného zástupce. Žádost se předkládá v jednom originále ve vyhotoveních uvedených 
v příslušné Fichi včetně 1 ks CD nosiče (Žádost o dotaci a projekt vše v PDF formátu) a dále 
ve dvou prostých kopiích (bez CD nosiče) pověřenému pracovníkovi MAS. 
 
- Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat minimálně polovinu všech 
způsobilých výdajů z hlavního opatření nebo podopatření. 
 
- V daném kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou 
Žádost o dotaci. 
 
- Příjemce dotace se zavazuje při podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova ČR k dodržení ustanovení týkajících se požadavků na publicitu 
v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 
PRV. 
 
Registrace Žádostí na RO SZIF: červen 2010 
Další informace a kontakty: 
www.maspomalsi.cz, www.szif.cz 
Bc. Vilém Bárta – 608 353 400 
Kancelář MAS – tel.: 380 743 381 
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OPATŘENÍ PODPOROVANÉ  VE  2. VÝZVĚ 
Fiche 5  Rozvoj obcí 
- podporované aktivity: podpora malých obcí v oblasti základní dopravní a technické 
infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a 
tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci 
Záměry: 

a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 
b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu 
c) územní plán 

 
- oprávnění žadatelé:  
Záměr a) 

 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) 

 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) 

Záměr b) 

 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 

Záměr c) 

 obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
- max. dotace: 
90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
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- způsobilé výdaje na projekt: min. 100 000,- Kč, max. 1 500 000 (záměr c), resp. 2 000 000,- 
Kč 
 
- cíle opatření: fiche je zaměřena na zlepšení kvality zázemí v obcích – technickou 
infrastrukturu (komunikace, chodníky, kanalizace a ČOV, vodovody, úpravy veřejných 
prostranství apod.), dále na soustavné a komplexní řešení funkčního využití území (prostř. 
tvorby územně plánovací dokumentace). Cílem fiche je pomoc obcím splnit požadavky svých 
občanů, legislativní nároky, které jsou v současném trendu kladené na stav technické 
infrastruktury a rozvoj obcí, zlepšit podmínky pro život obyvatel. 
 
- vymezení územní působnosti: projekt musí být realizován na území působnosti MAS 
Pomalší o.p.s. 
 
Fiche 7 Kulturní dědictví 
- podporované aktivity: vypracování studií nebo programů na investice spojené 
s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako 
např. kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a 
venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí a dále na budování nových 
stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a 
umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. Pokud evidovaná památka slouží jako objekt 
občanské vybavenosti (pošta, škola, radnice), bude podpořena v rámci opatření III. 2.1. 
Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby. 
 
Záměry:  

a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova 
b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova 
c) stálé výstavní expozice a muzea 

 
- oprávnění žadatelé:  
Záměr a) 

 obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svazek 
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 

Záměr b) a c) 

 obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svazek 
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 



    Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 

             

 

Družstevní 596, 382 32 Velešín 

IČ: 260 98 296 

                                                                                                                          

                                                  

                                                                  

           

         

 

 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 přepisů, 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) 

 
- max. dotace: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
- způsobilé výdaje na projekt: min. 50 000,- Kč, max. 2 000 000,- Kč 
Podpora je poskytována v režimu „de minimis“. 
 
- cíle opatření: fiche je zaměřena na zvýšení návštěvnosti regionu, obnovu významných 
přírodních a kulturních prvků regionu. Cílem je zachování historických hodnot území, zvýšení 
atraktivity regionu, obnova významných památek a kulturních prvků regionu. 
 
- vymezení územní působnosti: projekt musí být realizován na území působnosti MAS 
Pomalší o.p.s. 
 
Podklady, kterými je třeba se řídit při zpracování žádosti: 
- Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu 
rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové 
strategie, Opatření IV.1.1. – Místní akční skupina, v platném znění 
- Závazné osnovy projektů dle jednotlivých opatření (Samostatná příloha č. 9 Pravidel IV.1.1.) 
- Fiche 5, Fiche 7 
- Výzva k předkládání žádostí 
- Informace uvedené na webových stránkách MAS a SZIF (www.maspomalsi.cz, www.szif.cz) 

http://www.maspomalsi.cz/
http://www.szif.cz/

