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

 

Výzva k předkládání projektů 
Místní akční skupina Vyhlídky,o.s. vyhlašuje III. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci 

na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 
Programu rozvoje venkova ČR, Které budou naplňovat Strategický plán MAS 

Vyhlídky: 
Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech 
způsobilých výdaj ů z hlavního opat ření/podopat ření. V daném kole p říjmu 
žádostí m ůže žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci. 
 
Podpořeny budou projekty, jejichž realizace odpovídá cílům některých z níže 
uvedených oblastech podpory: 
 
Diverzifikace činnosti nezem ědělské povahy 
Fiche č.1 Hlavní opatření: 

Diverzifikace činností nezemědělské povahy 
Záměr 
a) diverzifikace činností nezemědělské povahy 
b) výstavba a modernizace bioplynové stanice 
c) výst. a modernizace kotelen a výtopen na biomasu vč. 

komb. výroby tepla a elektřiny 
d) výstavba modernizace zařízení na výrobu tvarovaných 

biopaliv. 
Vedlejší opatření: 
 III.1.3. Podpora cestovního ruchu 
Vedlejší opatření: 
III.3.I. Vzdělávání a informace 
 

Výše  
podpory 
50%,60% 

Cíl opat ření:  Realizace aktivit zemědělských subjektů směřující ke změně využití 
zemědělských objektů a brownfield, kde bude rozvíjen venkovský prostor v oblasti 
řemeslné výroby, obnovitelných zdrojů energie nebo cestovního ruchu. Rozvoj 
nových technologií a využití místních produktů v provázanosti na vedlejší opatření. 
Definice p říjemce dotace 
1.Fyzické osoby či právnické osoby,které splňují kritéria malého a středního podniku     
    a podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997Sb. o    
    zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.Žadatel podniká alespoň 2 roky    
    v zemědělské výrobě. 
2. V rámci záměru III. 1.1 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) 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 b) za závazky vzniklé jednáním v 
zájmu sdružení odpovídají všichni účastníci společně a nerozdílněc) účastníci se 
zaváží dodržovat podmínky smlouvy po dobu vázanosti projektu na účel. 
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Způsobilé výdaje: min. Kč 50 000,-   max. Kč 2 000 000,-  
 
Cestovní ruch 
Fiche č.2 Cestovní ruch 

Hlavní opatření: 
III.1.3. Podpora cestovního ruchu 
 
Vedlejší opatření: 
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 
venkova 
III.3.1. Vzdělávání a informace 

Výše  podpory 40%, 
50%,60% 

Cíl opat ření:  Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci venkovského cestovního 
ruchu, tj. výstavba a obnova ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven 
sportovního vybavení  a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití 
Definice p říjemce dotace 
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. 
2. Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají 
kratší než dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu ke dni podání 
Žádosti o dotaci. 

Způsobilé výdaje: min. Kč 100 000,-   max. Kč 2 000 000,-  
 
 
Obnova a rozvoj vesnic 
Fiche č.3 Obnova a rozvoj vesnic 

Hlavní opatření: 
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 
 
Vedlejší opatření: 
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 
III.3.1. Vzdělávání a informace 

Výše  podpory 90% 

Cíl opat ření:  Účel a rozsah programu 
Úprava centrálních částí obcí  

- úprava zeleně, odpočivných ploch, chodníků a informačních systémů     
           centrálních  částí obcí 
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech v souvislosti s budováním zařízení 
pro udržení mladých lidí a zlepšení kvality života seniorů. 

- obnova, rekonstrukce či modernizace budov a objektů pro kulturní a spolkovou      
činnost /centra společenského života, víceúčelové objekty- klubovny, knihovny; 

- obnova, rekonstrukce či modernizace objektů v oblasti předškolní nebo    
      mimoškolní péče o děti 
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Definice p říjemce dotace 
1. Obce podle zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozd. předpisů 
2. Dobrovolné svazky obcí dle 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozd. předpisů a    
    zákona č. 40 /1964Sb., občanského zákoníku 
3. Nestátní neziskové organizace : 
- občanská sdružení podle zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů, ve znění   
   pozd. předpisů 
- obecně prospěšné společnosti podle zákona 248/1995Sb., o obecně prospěšných     
   společnostech, ve znění pozd. předpisů 
- nadace a nadační fondy  podle zákona č. 227/1997Sb., o nadacích a nadačních    
   Fondech, , ve znění pozd. 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. 
 
Způsobilé výdaje: 
min. Kč 50 000,-   max. Kč 2 000 000,- 
 
 
Přidávání hodnoty zem ědělským a potraviná řským produkt ům 
Fiche č.5 Přidávání podpory zemědělským a 

potravinářským produktům 
Hlavní opatření: 
I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a 
potravinářským produktům 
 
Vedlejší opatření: 
I.1.1.2. Spolupráce při vývoji nových 
produktů, postupů a technologií (resp. 
inovací) v zemědělství 
 

Výše  podpory 50 %, 25 % 

Cíl opat ření:  Podpora restrukturalizace a rozvoje technického potenciálu 
zemědělských provozů a brownfields pro zvýšení konkurenceschopnosti. Podpora 
inovací a nových technologií v zemědělství. 
Definice p říjemce dotace 

� Zemědělec, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, 
který splňuje definici mikro, malého a středního podniku, popř. má méně 
než 750 zaměstnanců nebo obrat nepřesahující korunový ekvivalent 
částky 200 mil.EUR. Podpořit lze zemědělce, výrobce potravin nebo 
surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/197 
Sb.., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších 
předpisů nebo Nařízení Rady č. 1952/2005 ze dne 23.listopadu o 
společné organizaci trhu s chmelem a o zrušení nařízení (EHS) č. 
1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č.879/73 a (EHS) č. 1981/82. 

� Zemědělec, výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého a 
středního podniku, popř. má méně než 750 zaměstnanců nebo obrat 
nepřesahující korunový ekvivalent částky 200 mil. EUR. Podpořit lze 
zemědělce, výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o 
krmivech, ve znění pozdějších předpisů. 
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Způsobilé výdaje: min. Kč 100 000,-   max. Kč 2 000 000,- 
 
 
Místo realizace projektu  
 Území MAS Vyhlídky,o.s. (Mělník, DSO Liběchovka, DSO Sdružení obcí 
Kokořínska, obec Hořín) 
 

 
           Doba realizace projektu:  
           Způsobilé výdaje projektu lze realizovat ode dne zaregistrování Žádosti na RO SZIF      
           (červenec 2009). Realizace projektu musí být ukončena do 24 měsíců ode dne    
           podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 

 
   
Termíny výzvy 
Příjem žádostí od 8.4.2009 do 10.6. 2009  od 9.00 -12 00 a od 13.00 do 16.00 hodin. 
Místem příjmu žádostí Kancelář MAS Vyhlídky, o.s. Mělník, nám. Míru 30, II. Patro. 
 

           Formální náležitosti žádosti 
� Žádost se předkládá ve  dvou vyhotoveních – originál + prostá kopie + na 

CD nosiči v aplikaci ADOBE ve formátu doc. nebo PDF 
� Formulář žádosti a metodická příručka je ke stažení na www.szif.cz a                             

www.vyhlidky.eu 
� Projekt bude zpracovaný dle osnovy uvedené v příloze č. 2 níže uvedených     

                        Pravidel Opatření IV.1.2, pravidla vyhledat  www.szif.cz, www.mze.cz či         
              www.vyhlidky.eu a předložen také v elektronické podobě na CD nosiči. 

  
           Žádost včetně všech náležitostí podává a na místě podepisuje oprávněná osoba  
           (statutární zástupce) nebo osoba pro tento úkon zplnomocněná (podpis zmocnitele 
musí být úředně ověřen). 
            
           

Informace pro žadatele 
Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory jsou uvedeny v Pravidlech, kterými se 
stanovují podmínky pro poskytování dotace na projek ty programu rozvoje 
venkova ČR na období 2007 – 2013 opat ření opat ření IV.1.2 Realizace místní 
rozvojové  
Pravidla jsou zveřejněna na  www.szif.cz a  www.vyhlidky.cz . 
Příručka pro žadatele je uveřejněna na www.vyhlidky.cz nebo v kanceláři na 
datovém nosiči. 
Veškeré informace poskytují členové programového výboru MAS Vyhlídky o.s. 
v pracovní dny : pondělí  - úterý 9.00-12.00, 12.00-16.00, jinak  
po telefonické dohodě či na info@vyhlidky.cz. 
 
                                                         Ing. Petra Jáchymstálová 
                                                     Předsedkyně MAS Vyhlídky,o.s. 
 


