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

 
Dne 7.12.2012 místní akční skupina  Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34,  

Vyhlašuje IX. Výzvu  

v rámci 18. kola příjmu PRV žádostí o dotaci SZIF 
z Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), Osa IV. LEADER,  

opatření IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie. 
Identifikace MAS  
Název:Vyhlídky, o. s. 
Reg.č.: 07/002/41100/120/000094 
Název SPL: Strategický plán MAS Vyhlídky, o. s. (aktualizace  prosinec 2012) 
Číslo výzvy: IX. Výzva 
Webové stránky: www.vyhlidky.eu 
Kontaktní adresa: Mělník, nám. Míru 30,2. Patro.        Termín vyhlášení Výzvy  č.IX:   od 7.12.2012  - 12.2.2013. 
Lhůta pro příjem žádostí o dotaci: od 4. 2. 2013 do 12. 2. 2013 do 16.00 hodin. 
Místo příjmů žádostí: kancelář Vyhlídky, o. s., nám. Míru 30, II. patro, Mělník. 
Kontaktní osoby: 
Mgr. Galina Čermáková  tel.724068686 mail:agconsult@seznam.cz    PhDr. Marcela Pánková,PhD. tel 606787716    mail:info@vyhlidky.cz 
 

Finanční alokace pro IX. Výzvu:   7.265.295,-Kč 
 
Územní působnost MAS Vyhlídky, o. s.: Býkev, Cítov, Dobřeň, Dolní Zimoř, Dřísy, Hlavenec, Hostín, Hořín, Chorušice, Kadlín, Kanina, 
Kokořín, Kluky, Kly, Lhotka, Liběchov, Liblice, Lobeč, Lužec nad Vltavou, Malý Újezd, Medonosy, Mělnické Vtelno, Mělník, Mšeno,Nebužely, 
Nedomice, Nosálov, Řepín, Stránka, Střemy,  Sudovo Hlavno, Tišice, Tupadly, Velký Borek, Vidim, Vrátno,Všetaty, Vysoká, Želízy. 
Projekt musí být realizován na katastrálním území obcí, které jsou začleněny do územní působnosti MAS. 



Přesné znění Fichí, formuláře Žádosti o dotaci, instruktážní list pro její vyplnění, jakož i další dokumenty  jsou k dispozici na webových stránkách 
MAS www.vyhlidky.eu/výzvy pro projekty  
Další informace týkající se osy IV. 1. 2. LEADER Programu rozvoje venkova najdete na stránkách www.mze.cz a www.szif.cz. 
   

Způsob podání žádosti o dotaci: 
� Žadatel předkládá na MAS projektovou žádost k registraci jak na CD (1x), tak v tištěné podobě (2x) osobně, prostřednictvím 

statutárního zástupce v souladu se stanoveným způsobem pro jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu nebo 
prostřednictvím zmocněného zástupce na základě ověřené plné moci. Pokud žadatel podává žádosti o dotaci prostřednictvím 
zmocněného zástupce, musí se k žádosti o dotaci doložit čestná prohlášení s ověřeným podpisem žadatele či statutárního 
zástupce. Žadatel doloží kopií příslušného výpisu, kdo je za něj pověřen podepisovat. 

� Spolu s žádostí musí být doloženy všechny povinné a nepovinné přílohy, jak je stanoveno v příslušné Fichi, jinak nebude 
žádost přijata . 

 
Další podmínky: 

� V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jednu Žádost o dotaci.  
� Žadatel musí mít ke dni registrace Žádosti na MAS ukončeny všechny předchozí projekty realizované z PRV prostřednictvím MAS 

Vyhlídky. Ukončením se rozumí podání Žádosti o proplacení. 
� Předkládané projekty musí být realizovány na území MAS Vyhlídky, o. s. 
� Projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření. 
� Způsobilé výdaje mohou být realizovány nejdříve od zaregistrování projektů na RO SZIF to zn. od 12.března 2013.  
� Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců od podpisu Dohody. Nejzazším termínem pro podání Žádosti o proplacení na RO SZIF 

je termín stanovený v Dohodě o poskytnutí dotace, nejdéle však 24 měsíců od podpisu Dohody. Žádost o proplacení předloží žadatel ke 
kontrole na MAS 7 dní před termínem odevzdání na RO SZIF. 

� Žádost o projekt musí splňovat podmínky formální správnosti a kriteria přijatelnosti. Poté je Žádost postoupena k hodnocení 
Hodnotitelskou komisí. 

 
Hodnocení  a výběr Projekt ů: 

� V rámci hodnocení projektů proběhne místní šetření, přesný termín bude žadateli sdělen při registraci Žádosti o projekt na MAS Vyhlídky.  
� Projektové žádosti jsou hodnoceny na základě hodnotících kriterií dle příslušné Fiche. Minimální bodový zisk je 220 bodů.  
� Po ukončení hodnocení bude sestaveno pořadí bodových zisků jednotlivých projektových žádostí v rámci jednotlivých Fichí. Pokud 

nebude alokace stanovená na některou Fichi vyčerpána, realokují se zbývající prostředky na Fichi, kde je převis projektů s nejvyšším 
bodovým ziskem. O konečné doporučení projektů k registraci na SZIF rozhodne hodnotitelská komise. Doporučeny k registraci na RO 
SZIF budou ty projekty, které mají dostatečný bodový zisk a v rámci jejich pořadí  mohou být pokryty stanovenou finanční alokací  
příslušné Fiche..  

� Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí hodnotitelská komise. Zásady hodnocení projektů jsou upraveny v kapitole 10.2. SPL /str. 52-
59/  www.vyhlidky.eu /Základní dokumenty/SPL a ve Směrnici pro hodnocení /www.vyhlidky.eu/ Výzvy pro projekty. 



� Odkaz na předpis o transparentnosti výběru projektů a zamezení střetu zájmů: Směrnice:Střet zájmů u členů hodnotitelské a výběrové 
komise. http://www.vyhlidky.eu/dokumenty/2088/Smernice%20stret%20zajmu%2000188.pdf 

 
�  Školení pro žadatele se bude konat dne 17.12. 2012 a 14. 1. 2013 vždy od 10,00 -12,00 hod 

a od 14,00-16,00 hod. v kanceláři MAS Vyhlídky, o. s., Mělník, nám. Míru 30, II. patro.  
Potenciální předkladatelé projektů budou seznámeni se základními požadavky a specifiky předkládání projektů. 

V rámci IX. Výzvy lze podávat žádosti o dotaci v rámci podmínek stanovených těmito Fichemi: 
 Číslo Fiche, název Fiche, vymezení Fiche a definice příjemce dotace 
Fiche č. 1  Diverzifikace činností nezemědělské povahy                                                          Finanční alokace  na Fichi č. 1 je 1 089 780,-Kč 
Vymezení Fiche: 
Podpora podnikatelských aktivit ve venkovských oblastech v rámci diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským podnikatelským 
činnostem s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu a zajištění podmínek pro kvalitní život místních obyvatel. 
Definice příjemce dotace: 

• 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; 

• 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: a) ve smlouvě o 
sdružení je uveden jeden účastník, který v zájmu sdružení zastupuje ostatní účastníky (vystupuje jako žadatel za účastníky sdružení) včetně převzetí 
plnění ze strany SZIF b) za závazky vzniklé jednáním v zájmu sdružení odpovídají všichni účastníci společně a nerozdílně c) účastníci se zaváží 
dodržovat podmínky smlouvy po dobu vázanosti projektu na účel 

 
Fiche č.2       Podpora cestovního ruchu                                                                                          Finanční alokace  na Fichi č. 2 je 1 089 780,-Kč 
Vymezení Fiche: 
Realizace projektů bude mít pro budoucnost území v dlouhodobější perspektivě význam pro zlepšení využití venkovského území v oblasti cestovního ruchu a 
umožnění kvalitnější spolupráce v rámci Středočeského kraje a Libereckého kraje. Rozvoj aktivit venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu; 
ubytovací a stravovací zařízení, půjčovny sportovního vybavení a plochy pro sportovní vyžití. 
Definice příjemce dotace: 

• 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. 

• 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 pozd.předp. 
• 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. 
• Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu. 



 

Fiche č.3       Obnova a rozvoj vesnic                                                                                                                  Finanční alokace  na Fichi č. 3  je 1 453 040,-Kč 
Vymezení Fiche: 
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Podpora základní technické infrastruktury obcí, zlepšení vzhledu obcí a tím zvýšení atraktivity pro bydlení, 
podnikání a relaxaci. 
Definice příjemce dotace. 

• 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 

 

Fiche č.4       Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova                                                                        Finanční alokace  na Fichi č. 4 je 1 453 040,- Kč 
Vymezení Fiche: 
Zaměřeno na zhodnocení a využití kulturního dědictví venkova. Propagace místní historie, zajímavostí a tradiční lidové kultury. 
Definice příjemce dotace. 

• 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 

• Fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
 
 



Fiche č.6       Občanské vybavení a služby                                                                                                Finanční alokace  na Fichi č. 6   je 1 816 395,- Kč 
Vymezení Fiche: 
Zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury, soc. služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče 
o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. Posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím. Zacílení na aktivity místních 
společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků, ale i církví a jejich organizací. 
Definice příjemce dotace. 

• 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 

• Fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Fiche č.7  Veřejná infrastruktura cestovního ruchu                                                                               Finanční alokace  na Fichi č. 7  je  363 260,- Kč 
Vymezení Fiche: 
Rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu, především venkovské turistice. Vybudování a doplnění veřejné 
infrastruktury cestovního ruchu 
Definice příjemce dotace. 

• 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. 

• 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. 
• Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu 

 


