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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 2. výzvu v roce 2011 k předkládání žádostí o dotace 
v rámci realizace strategického plánu LEADER – 13. 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, závazné osnovy projektů, úplné znění vyhlašovaných Fichí a Pravidel opatření IV.1.1. 
a IV.1.2. je k dispozici na www.podhurizeleznychhor.cz.   
 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝZVĚ 
 

1. Termín pro příjem žádostí o dotace: 
4.5. 2011 – 1.6. 2011, v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hod., v poslední den příjmu pouze do 
10.00 hod. 

 
2. Místo pro podání žádostí o dotaci: 

Kontaktní adresa: kancelář MAS Podhůří Železných hor, Maleč 49, 582 76 Maleč,  
tel.: 569 565 043; 732 557 647 

 
3. Způsob podání žádostí o dotaci: 

 
MAS převezme Žádost o dotaci, samotný Formulář Žádosti o dotaci vytiskne ve dvojím 
vyhotovení z elektronické verze doručené konečným žadatelem. Konečný žadatel tedy podá CD 
s žádostí ve formátu PDF a povinné přílohy předkládané při podání žádosti. Neúplná Žádost o 
dotaci (neobsahující všechny povinné přílohy, nesprávně 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 

http://www.podhurizeleznychhor.cz/
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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 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. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve 

znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), 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 §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí 

 
Fiche 5 - Investice k posílení rekreační funkce lesa 
Opatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích 
 
Definice příjemce dotace 
 

 Vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa. 
 Sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí 

lesa. 
 

Fiche 9 – Diverzifikace činností pro podnikatele v zemědělství 
Opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy  
 
Definice příjemce dotace 
 

 fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě minimálně 2 roky v souladu 
se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; 

 v rámci záměru 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) ve 
smlouvě o sdružení je uveden jeden účastník, který v zájmu sdružení zastupuje ostatní 
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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 nerozdílně c) účastníci se zaváží dodržovat podmínky smlouvy po dobu 
vázanosti projektu na účel 

 
 

 
Plné znění fichí je k dispozici na: www.podhurizeleznychhor.cz .  

 
Plánovaná předpokládaná alokace na níže uvedené Fiche pro 2.výzvu 2011 činí  

3 000 000,- Kč 
 

Opatření 

Fiche 2 - Občanské vybavení a služby 

Fiche 5 - Investice k posílení rekreační funkce lesa 

Fiche 9 - Diverzifikace činností pro podnikatele v zemědělství 

 
 
 

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 

http://www.podhurizeleznychhor.cz/
http://www.podhurizeleznychhor.cz/

