
 

Výzva kVýzva kVýzva kVýzva k    ppppředkládání projekt ů 
Občanské sdružení Vyhlídky vyhlašuje na základě realizace Strategického plánu 
MAS vyhlídky,o.s. I. kolo výzvy k předkládání projektů v rámci podpory Programu 

rozvoje venkova osy IV. LEADER. 
 
Číslo výzvy:   1/A 
Program   :    Program rozvoje venkova 
Číslo Fiche:  1 
Název Fiche: Diverzifikace činností nezemědělské povahy 
Prioritní osa:  III 
Opatření      :  III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 
Programový dokument: Strategický plán MAS Vyhlídky,o.s. 
 
Účel a rozsah opat ření 
Opatření je zaměřeno  na podporu rozvoje činností zemědělských subjektů 
k nezemědělským činnostem. Realizací tohoto opatření by se mělo dosáhnout 
posílení ekonomického potenciálu a podpora zaměstnanosti. 
Hlavním cílem opatření je zahájení a rozvoj aktivit v oblasti výroby a zpracovaní 
včetně podpory tradičních řemesel. 
 
Lokalizace projektu : 
Území MAS Vyhlídky,o.s. (Mělník, DSO Liběchovka, DSO Sdružení obcí Kokořínska, 
obec Hořín). Všechny obce, které spadají do územní působnosti MAS Vyhlídky o.s. 
jsou uvedeny na webových stránkách  sdružení www.vyhlidky.cz. 
 
Příjemce dotace  
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. 
 
Druh a výše dotace 
Přímá dotace právnickým či fyzickým osobám na podnikatelskou činnost 
Příjemci  - fyzické osoby a právnické osoby, které splňují kriteria malého podniku 
mají nárok na 60% uznatelných nákladů projektu 
Příjemci – právnické osoby, které splňují kritéria středního podniku mají nárok na 
50% uznatelných nákladů projektu. 
Maximální výše uznatelných nákladů na 1 projekt je Kč 2 000 000,- 
Minimální výše uznatelných nákladů na 1 projekt je  Kč      50 000,- 
 
 
 
 



Kriteria p řijatelnosti projektu 
1. Projekt je nutné realizovat na území MAS Vyhlídky o.s. 
2. Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou. 
3. Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace. 
4. Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a být v souladu se SPL 

MAS Vyhlídky o.s. 
5. Žadatel podniká minimálně dva roky v zemědělské výrobě v souladu se 

zákonem č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 
6. Projekt se nevztahuje na činnost související s produkcí, zpracováním nebo 

uváděním na trh produktů, uvedených v příloze I. Smlouvy o založení ES,( tím 
se rozumí, že výstupní produkt nesmí být uveden v této příloze)-viz. Příloha č. 
6 Pravidel opatření III.1.1. 

7. Projekt v záměru a) se týká pouze činností zařazených do těchto sekcí 
Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ): CB 14 (Těžba a úprava 
ostatních nerostných surovin), D (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G 
(Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní spotřebu a 
převážně pro domácnost, s výjimkou oddílu 51). 

 
Preferen ční kriteria 
 
1. Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (dle metodiky v příl. 6. 
Pravidel pro opatření IV.1.2.) (max.10 bodů) 
 
2. Uplatňování inovačních přístupů. (max. 20 bodů) 
 
3. Více-odvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi 
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství. (max.10 bodů) 
 
4 .Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let. (max.5 bodů) 
 
5. Zaměření dopadů projektu na ženy. (max.5 bodů) 
 
6. Projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než 12 měsíců (platí pro výzvy v 
letech 2007, 2008, 2009). (max.10 bodů) 
 
7. Umístění v obci do 2000 obyvatel 
a) 0 - 499   40 bodů 
b) 500 - 999    30 bodů 
c) 1000 - 2000  20 bodů 
d) více než 2001    0 bodů 
 
8. Příznivý vliv na životní prostředí 
a) Vzniká měřitelné zlepšení kvality životního prostředí   - 40 bodů 
b) Vede ke snížení negativních dopadů na životní prostředí - 30 bodů 
c) Projekt nevylučuje nepřímé zlepšení životního prostředí  -  20 bodů 
d) Projekt je neutrální 0  bodů 
 
 
9. Přidaná hodnota resp.Multiplikační efekt 
a) vysoká přidaná hodnota s velkou možností multiplikace  -  40 bodů 



b) Nízká přidaná hodnota s nízkou možností multiplikace  -  20 bodů 
c) Žádná prokazatelná přidaná hodnota  -  0 bodů 
 
10. Uplatnění  rovných příležitostí 
a) Projekt prokazatelně podporuje princip rovných příležitostí  - 30 bodů 
b) Projekt nepřímo přispívá k podpoře principu rovných příležitostí  - 10 bodů 
c) Projekt je neutrální k rovným příležitostem   - 0 bodů 
 
11. Udržitelnost 
a) po ukončení realizace žadatel deklaruje udržitelnost,je prokázána návratnost na 
základě předběžného finančního rozpočtu na příštích 5 let   - 50 bodů 
b) po ukončení realizace je zajištěna udržitelnost pomocí vnějších zdrojů financování 
(zdroj konkrétně pojmenován)  - 30 bodů 
c) Udržitelnost deklarována v obecné rovině  - 10 bodů 
d) Žadatel neprokázal udržitelnost  - 0 bodů 
 
12. Vznik integr.,místního nebo síťového partnerství 
a) Vzniká nové integr.místní partnerství nebo síťové propojení mimo region - 30 bodů 
b) Nevzniká  - 0 bodů 
 
13. Zapojení mládeže do přípravy a realizace projektu 
a) Do přípravy či realizace projektu se prokazatelně zapojila mládež  - 30 bodů 
b) Nezapojila se  - 0 bodů 
 
14. Počet lidí, na který bude mít realizace projektu dopad 
a) Projekt má prokazatelně nadregionální dopad  - 40 bodů 
b) Má prokazatelně regionální dopad  - 30 bodů 
c) Má prokazatelně dopad na více než 1 obec   - 10 bodů 
d) Dopad na méně než 1 obec   - 0 bodů 
 
15. Zavedení nové produkce (služby) nebo technologie do regionu 
a) Projekt prokazatelně využívá nové technologie a díky projektu je zavedena do 
regionu nová produkce(služba)   -  50 bodů 
b) Projekt prokazatelně využívá nové technologie nebo je díky projektu do regionu 
prokazatelně zavedena nová produkce (služba)  -  25 bodů 
c) Nevykazuje znaky obou předchozích  - 0 bodů 
 
 
Doba trvání projektu 
 
Realizace projektu bude ukončena do 18 měsíců ode dne podpisu dohody  
o poskytnutí dotace 
 
Předložení žádosti o proplacení  
Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení v termínu uvedeném v Dohodě o poskytnutí 
dotace na RO SZIF, avšak minimálně 30 dní před tímto datem Žádost předloží ke kontrole 
na MAS Vyhlídky, o.s. 
 
 

          Způsobilé výdaje 
 



Způsobilé výdaje  a přehled jejich maximálních hodnot je v příslušné Fichi a v příloze 
č. 12 Pravidel IV.1.2.    

          Způsobilé výdaje mohou být realizovány od zaregistrování Žádosti na  RO SZIF. 
          

Hodnocení projektu 
 
Budou vybrány ty projekty, které splnily podmínky kriterií přijatelnosti projektu a jejich 
bodový zisk, na základě preferenčních kriterií je vyšší než 220 bodů. 
Maximální bodový zisk  je 410 bodů. 
 
Termíny výzvy 
 
Příjem žádostí od 1.9. 2008 do 30. 9. 2008 do 17.00 hodin. 
 

           Formální náležitosti žádosti 
 

Žádost (včetně projektu a všech povinných a nepovinných příloh) se předkládá ve 
dvou vyhotoveních – originál + prostá kopie + na CD nosiči v 

           aplikaci ADOBE ve formátu doc. nebo PDF 
           Formulář žádosti je ke stažení na www.szif.cz a  www.vyhlidky.cz . 
           Projekt bude zpracovaný dle osnovy uvedené v příloze č. 2 Pravidel IV.1.2. 
           Povinné přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci  dle příslušné Fiche. 
           Nepovinné přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci dle příslušné Fiche. 
           

 
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 IV.1.2 Realizace místní rozvojové 
strategie a opat ření  IV.1.1. Místní ak ční skupina. 
Pravidla jsou zveřejněna na  www.szif.cz a  www.vyhlidky.cz . 
Veškeré informace poskytují členové programového výboru MAS Vyhlídky o.s. 
v pracovní dny : pondělí 9.00-12.00, úterý 9.00-12.00, čtvrtek 16.00-18.00 jinak  
po telefonické dohodě či na info@vyhlidky.cz. 
Kontaktní osoby: Mgr.Čermáková:724068686,PhDr. Pánková,PhD.:606787716 
 
Příjem žádostí 
 
Žadatel předkládá žádost osobně (prostřednictvím statutárního zástupce nebo osoby 
pověřené plnou mocí k podání žádosti, kdy plná moc musí být úředně ověřena) 
v kanceláři občanského sdružení Vyhlídky,o.s., na adrese nám. Míru 30 /II.patro/, 
Mělník. 
Ve lhůtě pro podání žádosti tj. od 1.9. 2008 do 30.9. 2008 jsou úřední hodiny MAS 
Vyhlídky o.s. upraveny takto: pondělí –čtvrtek: 9.00 – 12.00   13.00 – 17.00 hod. 
 


