
 

Výzva kVýzva kVýzva kVýzva k    ppppředkládání projekt ů 
Občanské sdružení Vyhlídky vyhlašuje v rámci 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/D 
Program :        Program rozvoje venkova  
Číslo Fiche:    3 
Název Fiche:  Obnova a rozvoj vesnic 
Prioritní osa  : III. 
Podopatření  . III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 
Programový dokument: Strategický plán MAS Vyhlídky.o.s. 
 
Účel a rozsah programu 
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech v souvislosti s budováním zařízení 
pro udržení mladých lidí a zlepšení kvality života seniorů,zlepšení vzhledu obcí a tím 
zlepšení životních podmínek a atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci. 

-    úprava centrálních částí obcí  
- úprava zeleně, odpočivných ploch, zastávek,chodníků a informačních systémů     
      centrálních  částí obcí 
- 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 

 
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  
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 pozdějších předpisů 
4. Církve a jejich organizace dle zákona č.3/200 Sb., o svobodě náboženského 
vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů 
(zákon o církvích a náboženských společnostech). 
 
Druh a výše dotace 
Přímá dotace  
Projekt, který nezakládá veřejnou podporu bude podpořen ve výši 90% uznatelných 
nákladů projektu. 
Maximální výše způsobilých výdajů na 1 projekt je Kč 2 000 000,- 
Minimální výše způsobilých výdajů  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. Projekt musí být realizován ve veřejném zájmu a nezvýhodňovat ekonomicky  
     jeho vlastníka ani jeho provozovatele, nesmí narušit soutěž na vnitřním trhu  

EU zvýhodněním určitých podniků nebo odvětví výroby a nemá dopad na   
obchod mezi členskými státy EU.  

 
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. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi 
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství. (max.0 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 
 
16. Projekt zapojuje seniory do aktivního života 
a)Zapojuje – 10 bodů 
b)Nezapojuje – 0 bodů 
 
 

Doba trvání projektu 
Realizace projektu bude ukončena do 18 měsíců od podpisu dohody o poskytnutí dotace. 



 
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 420 bodů.  
 
Způsobilé výdaje 
Způsobilé výdaje  a přehled jejich maximálních hodnot v příslušné Fichi a v příloze č. 12 
Pravidel IV.1.2. 
Způsobilé výdaje mohou být realizovány od zaregistrování Žádosti na RO SZIF. 
 
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 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. 
           
Termíny výzvy  
Příjem žádostí od 1.9. 2008 do 30.9. 2008 do 17 hod. 

 
Informace pro žadatele 
Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory jsou uvedeny v Pravidlech, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotace na projekty program u 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 na www.vyhlidky.cz. 
Příručka pro žadatele uveřejněna na www.vyhlidky.cz  nebo v kanceláří na datovém nosiči 
Veškeré informace poskytují členové programového výboru MAS Vyhlídky o.s. v pracovní 
dny : pondělí 8.00-12.00, úterý 8.00-12.00, čtvrtek 16.00-18.00 jinak po telefonické dohodě 
nebo na info@vyhlidky.cz. 
Kontaktní osoby:Mgr.Čermáková:724068686,PhDr.Pánková:606787716. 
 
Příjem žádostí  
Žadatel předkládá žádost osobně nebo prostřednictvím  statutárního zástupce nebo osoby 
pověřené plnou mocí k podání žádosti, kdy plná moc musí být úředně ověřena, a to 
v kanceláři občanského sdružení Vyhlídky,o.s. : 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. 

 


