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4. výzva k předkládání žádostí o dotaci 

 

2011 
 

 

Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje 4. výzvu 

k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2. 

Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, které 

budou naplňovat Strategický plán Leader (SPL) MAS ORLICKO 

 

Žijeme a chceme žít v pohraničí 

 

 

 

 

Místní akční skupina ORLICKO 

Občanské sdružení 

Divišova 669, 564 01  Žamberk 

www.mas.orlicko.cz 
 

 

 

 

 

 

M • A • S 
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1. Výzva 

Číslo výzvy MAS ORLICKO: 4 

Datum vyhlášení výzvy: 15.07.2011 

Kolo příjmu Žádostí o dotaci Programu rozvoje venkova, ve kterém budou Žádosti 

registrovány na SZIF: 14 

Předpokládaná alokovaná částka: 9 623 668 Kč (dle schváleného rozpočtu v rámci opatření  

                                                                               IV.1.2. na rok 2011)  

 

2. Program, prioritní osa, oblast podpory 

Program: Program rozvoje venkova 

Prioritní osa: IV Leader 

Oblast podpory IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 

Informace o příjmu žádostí o dotaci v rámci 14. kola Programu rozvoje venkova byla 

zveřejněna již v březnu letošního roku, od kdy probíhají průběžné konzultace 

s potencionálními žadateli. Nyní je oficiálně vyhlášena IV. výzva MAS ORLICKO a 

zveřejněn formulář Žádosti o dotaci včetně instruktážního listu na webových stránkách MAS 

www.mas.orlicko.cz. 

  

 

3. Fiche: 

Úplné znění jednotlivých Fiche je zveřejněno na webových stránkách MAS ORLICKO. 

 

Číslo 

fiche 
Název 

Max. 

výše 

podpory 

(v %) 

Min. 

způsobilé 

výdaje 

(v Kč) 

Max. 

způsobilé 

výdaje (v Kč) 

Doporučená max. 

výše dotace (v Kč) 

1 

Zkvalitňování 

infrastruktury a 

vzhledu obcí 

90% 200 000 1 500 000 dle míry součinnosti 

2 

Zázemí pro 

volnočasové a 

občanské aktivity 

90% 200 000 1 500 000 dle míry součinnosti 

3 
Podpora uplatnění 

žen 
90% 100 000 1 000 000 není stanovena 

4 
Podpora spolkové 

činnosti 
90% 70 000 1 000 000 150 000 

5 
Moderní zemědělské 

podnikání 
40-60% 200 000 1 500 000 500 000 

6 

Efektivní využití 

lesních přírodních 

zdrojů, maloobchod 

a služby 

60% 100 000 1 500 000 250 000 

http://www.mas.orlicko.cz/
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Předpokládaná alokace pro jednotlivé Fiche je zveřejněna samostatně na webových 

stránkách MAS ORLICKO. 
 

Místní akční skupina si vyhrazuje právo nedoporučit přidělení všech dostupných finančních 

prostředků, a to v případě, že neobdrží dostatečný počet kvalitních projektových záměrů, 

případně rozhodnout o přesunutí finančních prostředků z jedné Fiche do jiných.  

 

 

Fiche č. 1: Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí  
 

Vymezení Fiche: Předmětem této Fiche je zajištění dobré dopravní dostupnosti, kvalitní 

technické infrastruktury a přívětivého vzhledu obcí, jako základního předpokladu kvalitního 

života na venkově i rozvoje podnikatelských aktivit. 
 

Vhodnými aktivitami jsou především projekty zaměřené na obnovu místních komunikací, 

budování sítí technické infrastruktury a úpravu veřejných prostranství obcí. 
 

Příjemci dotace:  

- Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 

Závazné podmínky pro vedlejší opatření: v rámci Fiche není vypsáno vedlejší opatření. 
 

 

Fiche č. 2: Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity 

Vymezení Fiche: Předmětem této Fiche je zkvalitňování podmínek pro sportovní, kulturní, 

volnočasové a občanské aktivity, které budou přispívat k vytvoření atraktivního prostředí obcí 

Orlicka.  
 

Vhodnými aktivitami jsou především projekty zaměřené na stavební obnovu a pořízení 

materiálně – technického zázemí v oblasti sociální a kulturní infrastruktury, vzdělávání, péče 

o děti, zdraví, sportu a volnočasových aktivit. 
 

Příjemci dotace:  

- Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 

Závazné podmínky pro vedlejší opatření: v rámci Fiche není vypsáno vedlejší opatření. 
 

 

Fiche č. 3: Podpora uplatnění žen  
 

Cíl: Předmětem této Fiche je podpora rozvoje organizací, zaměřujících se na řešení 

specifických potřeb žen a tím přispět k řešení této specifické potřeby ve společnosti.  
 

Vhodnými aktivitami jsou projekty zaměřené na zkvalitnění zázemí, přednáškových 

místností, „dílen“ organizací zaměřujících se na řešení potřeb žen a také zázemí pro děti 

(dětská hřiště, herny, ...). 
 

Příjemci dotace:  

- Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 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. 

Závazné podmínky pro vedlejší opatření: v rámci Fiche není vypsáno vedlejší opatření. 
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Fiche č. 4: Podpora spolkové činnosti 

Vymezení Fiche: Předmětem této Fiche je zkvalitňováním podmínek pro činnost 

neziskových organizací přispět k oživení aktivit na venkově a zvýšení sounáležitosti obyvatel 

s regionem. 
 

Vhodnými aktivitami jsou projekty zaměřené na stavební obnovu a pořízení materiálně – 

technického zázemí v oblasti sociální a kulturní infrastruktury, vzdělávání, péče o děti, zdraví, 

sportu a volnočasových aktivit. 
 

Příjemci dotace:  

- 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. 
 

Závazné podmínky pro vedlejší opatření: v rámci Fiche není vypsáno vedlejší opatření. 

 

Fiche č. 5: Moderní zemědělské podnikání 

Vymezení Fiche: Předmětem této Fiche je vytvoření vhodných podmínek pro moderní 

zemědělské podnikání, které budou splňovat nároky na ochranu životního prostředí, welfare 

zvířat a kvalitu produktů v regionu Orlicka. 
 

Vhodnými aktivitami jsou především projekty zaměřené na investice do staveb a technologií 

pro rostlinnou a živočišnou výrobu a prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby. 
 

Příjemci dotace:  

- Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v    

  zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění    

  pozdějších předpisů. 

- Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými   

  prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby,  

  které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky  

  nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě. 
 

Závazné podmínky pro vedlejší opatření: v rámci Fiche není vypsáno vedlejší opatření. 

 

Fiche č. 6: Efektivní využití lesních přírodních zdrojů, maloobchod a lužby 

Vymezení Fiche: Předmětem této Fiche je zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujícího 

průmyslu, zlepšení bezpečnosti práce v provozovnách a zabezpečení dalšího rozvoje tohoto 

tradičního odvětví Orlicka. Dále je fiche zaměřena na podporu rozvoje mikropodniků, 

zajišťujících tradiční služby a obchody v obcích. 

 

Vhodnými aktivitami jsou především projekty zaměřené na nákup strojů a technologií, 

vybavení a dalších zařízení pro rozvoj mikropodniku a související propagace a marketing. 
 

Příjemci dotace:  

- Fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro  

  zařazení do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle    
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  zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; 
 

Závazné podmínky pro vedlejší opatření: v rámci Fiche není vypsáno vedlejší opatření. 

Další informace 

Plné znění jednotlivých Fiche je možné stáhnout na webových stránkách MAS ORLICKO, 

www.mas.orlicko.cz .  

 

 

4. Způsobilé výdaje projektu 
 

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou realizovány následující formou, není-li 

v Metodice uvedeno jinak:  

1. bezhotovostní platbou - příjemce dotace je povinen realizovat finanční operace související 

s financováním způsobilých výdajů prostřednictvím vlastního bankovního účtu,  

2. hotovostní platbou - maximální výše způsobilých výdajů realizovaných v hotovosti v rámci 

jednoho projektu může činit 100 000 Kč,  

3. věcným plněním ze strany žadatele/příjemce dotace (lze realizovat pouze stavební výdaje).  

 

V případě, že projekt nezakládá veřejnou podporu nebo je podpora poskytována v režimu „de 

minimis“, jsou výdaje uskutečněné v rámci projektu způsobilé od 1.1.2007 v případě 

projektové a technické dokumentace a nákupu nemovitostí. 
 

Ostatní výdaje jsou způsobilé, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve v den 

shodný s datem registrace Žádosti o dotaci z PRV na RO SZIF.  
 

Za vznik výdaje je považováno vystavení objednávky, uzavření smlouvy s dodavatelem či 

zahájení stavebních prací (v případě věcného plnění).  
 

Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním způsobilým výdajem, ze kterého je 

stanovena dotace, pro jednotlivé položky rozpočtu jsou aktuální ceny uvedené v katalogu 

stavebních prací RTS, a.s., Brno k datu podpisu smlouvy s dodavatelem.  

 

Způsobilé výdaje je možné realizovat maximálně po dobu 24 měsíců od data podpisu 

Dohody. Tato lhůta se prodlužuje na maximálně 36 měsíců od data podpisu Dohody, a to 

v případě financování formou leasingu. V tomto termínu musí být podána Žádost o proplacení 

uznatelných výdajů na RO SZIF, kterou žadatel již před tímto termínem nechal zkontrolovat 

pracovníkem MAS.  

 

Způsobilé výdaje je možné realizovat pouze na území MAS ORLICKO. Územní vymezení je 

možné nalézt na webových stránkách MAS ORLICKO (www.mas.orlicko.cz) 

 

Doporučený termín zahájení realizace způsobilých výdajů: 

MAS ORLICKO doporučuje všem žadatelům zahájit realizaci způsobilých výdajů uvedených 

v bodě b) až po podpisu Dohody na RO SZIF v Hradci Králové.  

 

 

5. Administrativní požadavky předkládané žádosti 

Úplné náležitosti předkládané žádosti jsou stanoveny Pravidly opatření IV.1.2. a Metodikou 

pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2. 

 

Žadatel předkládá Žádost o dotaci v elektronické podobě (na CD), aktuální formulář Žádosti 

je zveřejněn na webových stránkách MAS ORLICKO v sekci IV. výzva, záložka Dokumenty 

– základní. Společně s Žádostí o dotaci  musí žadatel předložit v den příjmu Žádosti také 

http://www.mas.orlicko.cz/
http://www.mas.orlicko.cz/
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povinné a nepovinné přílohy uvedenými v jednotlivých Fiche. Neúplné Žádosti nebudou 

MAS přijaty.  

Žádost, Fiche a vzory jednotlivých příloh lze stáhnout na webových stránkách MAS 

ORLICKO (www.mas.orlicko.cz).  

Aktuální pravidla a další informace k opatření IV.1.1. (MAS) a IV.1.2. (koneční žadatelé) 

naleznete také na oficiálním webu SZIF: www.szif.cz.  

 

 

6. Způsob podání žádosti 

Kompletní Žádosti včetně všech příloh budou přijímány v termínu příjmu žádostí osobně, 

Žádost 1x v elektronické podobě na CD, povinné a nepovinné přílohy v tištěné 

nerozebíratelné podobě ve 3 vyhotoveních (1 originál a 2 kopie). Žádost podává a na místě 

podepisuje osoba oprávněná (statutární zástupce) nebo osoba zplnomocněná pro tento úkon. 

V případě podání žádosti zplnomocněnou osobou, doloží osoba zplnomocněná plnou moc 

s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce žadatele.  

 

Další údaje k podání žádosti mohou být doplněny formou metodických informací na 

webových stránkách MAS ORLICKO. 

 

 

7. Další podmínky 

 dotaci lze poskytnout žadateli, který splňuje podmínky uvedené v Pravidlech pro 

opatření IV.1.2., v jednotlivých Fichích a podmínky uvedené v Metodice pro tvorbu 

Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2. 

 žadatel zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů 

 žadatel musí při podpisu Dohody prokázat svoji bezdlužnost 

 žádost o dotaci se podává samostatně v rámci jedné Fiche (není možné na základě více 

Fichí podat jeden projekt) 

 v dané výzvě MAS může žadatel podat v rámci jedné Fiche na stejný předmět dotace 

pouze jedinou Žádost o dotaci 

 každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než 50% všech způsobilých 

výdajů z hlavního opatření/podopatření. 

 lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od podání Žádosti o proplacení. 

 

 

8. Termín příjmu žádostí 
 

Datum vyhlášení výzvy: 15. července 2011 
 

Datum příjmu žádosti: 08.08.2011 – 10.08.2011  

 od 8:00 – 11:00 hod. a od 13:00 – 18:00 hod., 

 Doporučujeme všem žadatelům, aby si ve vlastním zájmu pro  

 podání žádosti dohodli termín! 
 

Místo předání žádosti: Kancelář MAS ORLICKO, Divišova 669, 564 01 Žamberk 
 

Datum ukončení příjmu: 10. srpna v 18:00 hodin 

 Žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky 

vyřazeny!!! 

 

 

http://www.mas.orlicko.cz/
http://www.szif.cz/
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Kontaktní  údaje 

 

Kancelář MAS ORLICKO, Divišova 669, 564 01 Žamberk 

www.mas.orlicko.cz  

 

Jméno Funkce Tel. e-mail 

Blanka Kulhavá 

Konzultace projektů  

Příjem a administrace 

žádostí  

465 611 150, 

734 318 889 
kulhava@mas.orlicko.cz 

Ing. Ivana Vanická Manažerka MAS 465 611 153 

 

vanicka@mas.orlicko.cz 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………... 

  Ing. Oldřich Žďárský 
předseda MAS ORLICKO 
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