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Místní akční skupina Podhůří Železných hor o.p.s. 
 
 

Strategický plán LEADER MAS Podhůří Železných hor 
 
 
MAS Podhůří Železných hor o.p.s. vyhlašuje 1. výzvu v roce 2014 k předkládání žádostí o dotace 
v rámci realizace strategického plánu LEADER – 20. kolo příjmu žádostí SZIF Programu rozvoje 
venkova, opatření IV.1.2.. Text výzvy včetně všech podkladů pro žadatele jako je předepsaný formulář 
žádosti o dotaci, úplné znění vyhlašovaných Fichí a Pravidel opatření IV.1.1. a IV.1.2., směrnice pro 
výzvu a směrnice pro příjem žádostí, administraci, bodování a informování je k dispozici na 
www.podhurizeleznychhor.cz.   
 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝZVĚ 
 

1. Termín pro příjem žádostí o dotace: 
20. 1. 2014 – 27. 1. 2014, v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod., v poslední den příjmu pouze 
do 10.00 hod. 

 
2. Místo pro podání žádostí o dotaci: 

Kontaktní adresa: kancelář MAS Podhůří Železných hor, Klášterní 267, 583 01 Chotěboř,  
tel.: 569 641 114; 732 557 647 

 
3. Způsob podání žádostí o dotaci: 

 
Žádost o dotaci musí být zpracována v elektronické formě na předepsaném formuláři 
a doplněna povinnými a nepovinnými přílohami uvedenými v jednotlivých fichích. 
Žádost o dotaci a fiche pro 20. kolo příjmu žádosti lze stáhnout na internetových 
stránkách www.podhurizeleznychhor.cz. 
MAS převezme Žádosti o dotaci s povinnými přílohami osobně ve 2 paré ( 2x originál, event.. 1x 
originál + 1x kopie). Konečný žadatel současně podá elektronickou formu žádosti na CD ve 
formátu PDF. Neúplná Žádost o dotaci (neobsahující všechny povinné přílohy, nesprávně 

http://www.podhurizeleznychhor.cz/
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vyplněná žádost) nebude přijata a konečný žadatel bude na místě o této skutečnosti a jejích 
důvodech písemně informován.  
Pokud žadatel podává Žádost prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců, musí zmocněný 
zástupce k registraci Žádosti předložit zvlášť vytištěná čestná prohlášení s úředně ověřeným 
podpisem žadatele (v případě právnických osob pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v 
souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou 
právnickou osobu).   
 

 
 

4. Čísla a názvy fichí, pro které je výzva vyhlášena:  
 
Fiche 1 – Obnova a rozvoj vesnic  
Opatření III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 
 
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. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 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 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 Příspěvkové organizace zřízené obcí. 

 
Fiche 2 – Občanské vybavení a služby 
Opatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 
 
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. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 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 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 Příspěvkové organizace zřízené obcí. 
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Plné znění fichí je k dispozici na: www.podhurizeleznychhor.cz .  
 

Předběžná celková alokovaná částka pro 1. výzvu 2014 činí 423 662,- Kč. 
Minimální alokované částky na jednotlivé Fiche pro 1.výzvu 2014 

 

Opatření 
Předběžná částka v 

Kč 

Fiche 1 – Obnova a rozvoj vesnic - 50% z celkové alokované částky 
 

211 831,-  

Fiche 2 - Občanské vybavení a služby – 50% z celkové alokované 
částky 
 

211 831,- 

 
V případě, že nedojde k naplnění alokované částky u některé fiche, bude nevyčerpaná část finančních 
prostředků, na základě rozhodnutí programového výboru, přesunuta na jinou vyhlášenou fichi.  

5. Nejzazší termín pro předložení žádosti o proplacení výdajů projektu: 
Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení nejdříve ke kontrole na MAS, následně na 
příslušné RO SZIF v termínu stanoveném Dohodou.  

 
6. Vymezení území pro realizaci projektů: 

Projekty musí být realizovány na území MAS Podhůří Železných hor, které je vymezené 
katastry obcí, které jsou součástí MAS. Seznam obcí, které jsou součástí MAS, je zveřejněn na: 
www.podhurizeleznychhor.cz.   

 
7. Kontakty pro získání více informací o výzvě: 

Jiří Zápotočný,  manager MAS,  tel.: +420 732 557 647 
Email: info@podhurizeleznychhor.cz 
www.podhurizeleznychhor.cz 
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