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

 

Výzva k předkládání projektů 
Místní akční skupina Vyhlídky,o.s. vyhlašuje VI. Výzvu k předkládání žádostí o 
dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové 

strategie Programu rozvoje venkova, Které budou naplňovat Strategický 
plán MAS Vyhlídky, o.s.: 

Alokace pro tuto výzvu k předkládání žádostí o dotaci je Kč  
Podpořeny budou projekty, jejichž realizace odpovídá cílům některých z níže uvedených 
oblastech podpory: 

Fiche Opatření Žadatel Cíl podpory Výše 
dotace 

Fiche č.6 
 
Hlavní 
opatření 
 
Vedlejší 
opatření 
č.1 
 
 

Občanské vybavení a 
služby 
 
 
III.2.1.2. 
 
 III.3.1. Vzdělávání a 
informace 

Obce dle zák. č. 128/2000Sb. o 
obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Svazky obcí dle zák. č. 128/2000Sb. 
o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 40/1964Sb., 
občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Nestátní neziskové organizace dle 
zák.č. 83/1990Sb., o sdružování 
občanů, zák. č. 248/1995Sb., o 
obecněprospěšných společnostech 
včetně pozdějších změn a novel, 
zák. č. 229/1997Sb. o nadacích a 
nadačních fondech včetně 
pozdějších změna novel; 
 
Církve a jejich organizace dle zák.  
č.3/2002Sb. o svobodě 
náboženského vyznání a postavení 
církví a náboženských společností; 
 
Zájmové sdružení právnických 
osob 
Dle § 20f a násl. 
zák.č.40/1964občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů 

 
Zlepšení kvality 
života ve 
venkovských 
oblastech – zapojení 
života do 
společenských , 
zájmových a 
vzdělávacích aktivit. 
 
Podpora vytváření 
infrastruktury pro 
společenské, 
zájmové, kulturní a 
vzdělávací zázemí 
v obcích. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
90% 
Způsobilých 
výdajů 

Minimální způsobilé výdaje: Kč 100 000,-       Maximální způsobilé výdaje Kč 2 000 000,- na jeden projekt, 

v případě záměru C) Kč 1 000 000,- je-li žadatelem svazek obcí Kč 2 000 000,-. 

 

Podmínky proregistraci projektu na MAS Vyhlídky,o.s.: 

 Místo realizace projektu 
Projekt musí být realizován na území MAS Vyhlídky,o.s. (Mělník, DSO Liběchovka, DSO 
Sdružení obcí Kokořínska, obec Hořín a obec Dobřeň. Seznam měst a obcí v územní 
působnosti MAS Vyhlídky,o.s. uveden na www. vyhlidky.eu. 

 Doba realizace projektu 



            Způsobilé výdaje projektu lze realizovat ode dne zaregistrování Žádosti na RO SZIF 
            (červen 2010). Realizace projektu musí být ukončena do 24 měsíců ode dne podpisu 
            Dohody o poskytnutí dotace včetně podání Žádosti o proplacení. Žádost o            
            Proplacení předloží žadatel ke kontrole na MAS 21 dní před předložením na RO SZIF. 
 
Termíny výzvy 
MAS vyhlašuje výzvu dnem 31.5. 2010. 
Příjem žádostí od 14.6. 2010 do 18.6. 2010 v úřední hodiny 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 v předepsaném formátu PDF včetně povinných a nepovinných    
¨           příloh; 

 Formulář žádosti a metodická příručka je ke stažení na www.szif.cz a 
            www.vyhlidky.eu; 

 Projekt bude zpracovaný dle osnovy uvedené v Samostatné příloze č. 9 
            Pravidel Opatření IV.1.1, pravidla lze vyhledat na www.szif.cz, www.mze.cz či 
            www.vyhlidky.eu nebo www.vyhlidky.eu Povinné a nepovinné přílohy 
            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 
Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech 
způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření. V daném kole příjmu žádostí 
může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci. Žadatel, který má již z 
předešlých výzev registrovaný a neukončený project, nemůže v tomto kole výzvy uplatnit žádost 
o podporu. 
Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory jsou uvedeny v Pravidlech, 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. 
Doporučeny k realizaci budou ty projekty, které získají v hodnocení min.220 bodů a jejich 
realizaci zároveň doporučí Komise hodnotitelů MAS Vyhlídky,o.s.. 
Pravidla jsou zveřejněna na www.szif.cz a  www.vyhlidky.eu . 
Příručka pro žadatele je uveřejněna na  www.vyhlidky.eu nebo v kanceláři na datovém nosiči. 
Veškeré informace poskytují členové programového výboru MAS Vyhlídky o.s. v pracovní 
dny takto: 
pondělí, úterý 9.00-12.00, 13.00-16.00, jinak po telefonické dohodě či na info@vyhlidky.cz. 
 
                                                                             Ing. Petra Jáchymstálová 
                                                                         Předsedkyně MAS Vyhlídky,o.s. 
Kontakty: 

Manažer SPL Mgr. Galina Čermáková tel. 724 068 686 
Manažer MAS Vyhlídky,o.s. PhDr. Marcela Pánková tel. 606 787 716 
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