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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 2011 k předkládání žádostí o dotace 
v rámci realizace strategického plánu LEADER – 12. 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. 
(včetně Samostatné přílohy 9) a IV.1.2. je k dispozici na www.podhurizeleznychhor.cz.   
 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝZVĚ 
 

1. Termín pro příjem žádostí o dotace: 
19.1. 2011 od 8 hodin – 11.2. 2011 do 15 hodin, v pracovní dny od 8.00 do 15.00 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: 

Žádost o dotace spolu s projektem, povinnými a nepovinnými přílohami lze podat osobně, 
prostřednictvím zmocněného zástupce (plná moc musí obsahovat jasné vymezení rozsahu 
zmocnění, časovou platnost a úředně ověřený podpis statutárního zástupce) nebo poštou. 
Všechny žádosti doručené po termínu vyhlášeném pro 1. výzvu budou automaticky vyřazeny. 
V daném kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou žádost o 
dotaci.  
 
 

 

http://www.podhurizeleznychhor.cz/
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4. Povinný formát podávané žádosti o dotaci a projektu: 
Žádost o dotaci bude zpracována v tištěné podobě na předepsaném formuláři v jednom 
originále a dále v elektronické podobě na nosiči CD-ROM v předepsaném formátu Adobe 
Acrobat (.pdf). Všechny povinné přílohy žádosti budou taktéž v jednom originále nebo ověřené 
kopii. Přílohy, u kterých se nevyžaduje originál nebo ověřená kopie lze dodat v prosté kopii. 
Projekt bude zpracován dle předepsaných závazných osnov (viz Samostatná příloha 9 Pravidel 
IV.1.1) v tištěné podobě v jednom vyhotovení a dále v elektronické podobě na nosiči CD-ROM 
ve formátu MS Word (.doc) nebo Adobe Acrobat (.pdf).  

 
5. Čísla a názvy fichí, pro které je výzva vyhlášena:  
 
Fiche 11 - Opatření 3.6 Investice do lesnické techniky 
 
Definice příjemce dotace 

 
 Fyzická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich 

sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. 
 Právnická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo 

jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. 
 Sdružení s právní subjektivitou hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých 

osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích 
svazků. 

 Obec hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení 
s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. 

 Svazky obcí hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich 
sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. 

 
 

Fiche 12 - Opatření 4.1. Vzdělávání v oblasti podnikání a života na venkově 
 
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. 
 Neziskové organizace s právní subjektivitou 

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

 
Plánovaná předpokládaná alokace na níže uvedené Fiche pro 1.výzvu 2011 činí  

300 000,- Kč 
 

Opatření Částka 

Fiche 11 - Opatření 3.6 Investice do lesnické techniky 
220 000 Kč 

Fiche 12 - Opatření 4.1. Vzdělávání v oblasti podnikání a života na 
venkově 

80 000 Kč 
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6. Doba pro realizaci způsobilých výdajů projektu: 
Žadatel je povinen zajistit realizaci projektu a úhradu způsobilých výdajů do 24 měsíců (resp. 36 
měsíců v případě leasingu) od podpisu Dohody. 
Způsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska času následovně, pokud není v Samostatné 
příloze 9 Pravidel IV.1.1 uvedeno jinak: 

1) od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení - výdaje nutné k přípravě 
projektu (podnikatelský záměr, marketingová studie apod.), 
2) od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení - výdaje spojené s nákupem 
nemovitosti, 
3) od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF do data předložení Žádosti o 
proplacení – ostatní výdaje. 

 
7. 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. Nejzazší termín pro předložení Žádosti o 
proplacení výdajů na RO SZIF je do max. 24 měsíců, resp. 36 měsíců (v případě financování 
formou leasingu) od podpisu Dohody. 

 
8. 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.   

 
9. Kontakty pro získání více informací o výzvě: 

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

http://www.podhurizeleznychhor.cz/

