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3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 
 

Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 
„Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER“ 

Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141 
 

Předpokládaná alokace 3. výzvy: cca. 3 287 887,-mil Kč 
 
Zaměření výzvy:     

Fiche 1 Zemědělství 
Fiche 6 Občanská vybavenost 

 
Místo realizace projektu: Projekt může být realizován pouze na území působnosti MAS 
Pomalší  o.p.s. (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, Komařice, 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, u leasingu  
maximálně 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, nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody. 
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Časové rozlišení způsobilých výdajů projektu: 

• od 1.1. 2007 do data předložení Žádosti o proplacení výdaje nutné k přípravě 
projektu  podnikatelský záměr, marketingová studie – studie proveditelnosti, výdaje 
spojené s nákupem nemovitosti (max. do 10% způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace na daný projekt), projektová a technická dokumentace, odborné 
posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkový rozpočet 

• od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF do data předložení Žádosti o proplacení 
pak  ostatní výdaje 

 
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 Velešín. 
Termín vyhlášení výzvy: v období od 16. srpna do 10. září 2010 
Termín pro předkládání žádostí: 
Žádosti je možné předkládat na výše uvedenou adresu v období 6. září - 10. září 2010 a to 
vždy v pracovní dny (pondělí až pátek) 8,00 – 14,00 hodin.  
Telefonní kontakt pro sjednání předání žádostí:  608 353 400 –   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: říjen 2010 
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OPATŘENÍ PODPOROVANÉ VE 3. VÝZVĚ 2010 
 

Fiche  1 Zemědělství 
Hlavní opatření: I. 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 
podporované aktivity:   a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu 
           b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu 
oprávnění žadatelé:  

• Zemědělský podnikatel – tj. fyzická nebo právnická osoba, která 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 

 
výše dotace: 
60% způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných 
oblastech 
50% způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných 
oblastech 
50% způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci v  jiných oblastech než 
znevýhodněných oblastech 
40% způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech než 
znevýhodněných oblastech  
 
způsobilé výdaje na projekt:   min. 100 000,- Kč, max. 2 000 000,- Kč 
 
cíle opatření:  
Fiche je zaměřena na podporu a rozvoj podnikatelských subjektů v zemědělství, s důrazem 
na podporu činnosti mladých zemědělců, zvýšení efektivnosti a hospodárnosti v zemědělské 
výrobě, dále na rostlinnou a živočišnou výrobu, zpracování biomasy, nákup technologií 
souvisejících s rostlinnou a živočišnou výrobou a na obnovu, rekonstrukci budov a ploch 
 
vymezení územní působnosti: projekt musí být realizován na území působnosti MAS Pomalší 
o.p.s. 
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Fiche č. 6 Občanská vybavenost 
podporované aktivity: občanské vybavení a služby v oblasti veřejné správy, školství, 
zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkové činnosti, předškolní a mimoškolní péče o 
děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. Zajištění zázemí pro aktivity 
místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací, spolků a církví. 
Zřizování integrovaných informačních a školících center s využitím ICT. 
 
oprávnění žadatelé:  

• obce, DSO, NNO, OPS, sdružení PO (jsou-li jejich členy obce, svazky obcí), církve a 
jejich organizace 

 
max. dotace: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
způsobilé výdaje na projekt:  

• záměr  a) občanské vybavení a služby, min. 100 000,- Kč, max. 2 000 000,- Kč 

• záměr c) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a 
církevní aktivity, min. 100 000,- Kč, max. 1 000 000,- Kč (je-li žadatelem SO limit je 
2 000 000,- Kč) 

 
cíle opatření: zlepšení stavu zázemí v obcích pro konání sportovních, kulturních atd. aktivit, 
další rozvoj služeb pro obyvatele v oblasti vzdělávání a informování, včetně aktivního 
zapojení veřejnosti, zlepšení nabídky služeb pro obyvatele a návštěvníky, podpora aktivit 
spolků, sdružení a dalších organizací činných v regionu, včetně rozvoje spolupráce 
 
vymezení územní působnosti: projekt musí být realizován na území působnosti MAS 
Pomalší o.p.s. 
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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 

• Závazné osnovy projektů dle jednotlivých opatření (Samostatná příloha č. 9 Pravidel 
IV.1.1.) 

• Fiche 1 Zemědělství, Fiche 6 Občanská vybavenost 

• 3. výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 

• Informace uvedené na webových stránkách MAS Pomalší o.p.s. , www.maspomalsi.cz 
a  RO SZIF České Budějovice, www.szif.cz) 

 
Další informace a kontakty: 
www.maspomalsi.cz, www.szif.cz 
Bc. Vilém Bárta –  608 353 400 
Kancelář MAS – tel.: 380 743 381 
 
 
 


