Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

5. VÝZVA
K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ
z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s.
„Strategický plán Leader MAS VLTAVA, o.s. na období 2007 – 2013“ podporuje v rámci Programu rozvoje
venkova, osa IV. Leader tyto fiche:
Fiche č. 1: Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců, diverzifikace činností nezemědělské povahy
Fiche se zaměřuje na odstraňování problému SHR a zemědělských družstev v oblasti nízké ekonomické
výkonnosti způsobené nedostatkem finančních prostředků pro investiční rozvoj do modernizace podniků.
Dále je zaměřena na diverzifikaci činností nezemědělské povahy. Zemědělci budou provozovat řemesla či
budovat kotelny a výtopny na biomasu, čímž sníží svou závislost na příjmech pouze ze zemědělství.
Diverzifikací činností tak budou vytvářeny nové pracovní příležitosti a bude tak částečně nahrazen možný
úbytek pracovních míst v zemědělství.
Fiche má hlavní a vedlejší opatření. Žadatel tak může předložit žádost jen v rámci hlavního opatření nebo
kombinací hlavního a vedlejšího opatření s tím, že projekt musí čerpat více než polovinu všech způsobilých
výdajů z hlavního opatření.
Hlavní opatření: Modernizace zemědělských podniků
 záměr a) Investice do budov, staveb a technologií pro živočišnou výrobu
 záměr b) Investice do budov, staveb a technologií pro rostlinnou výrobu
Vedlejší opatření: Diverzifikace činností nezemědělské povahy
 záměr a) diverzifikace činností nezemědělské povahy
 záměr c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a
elektřiny
Fiche č. 2: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Fiche je zaměřena na posílení spolupráce mezi subjekty v zemědělsko-potravinářském řetězci v souvislosti
se získáním ekonomického prospěchu tohoto odvětví. Budou podporovány nové inovativní metody v oblasti
uvádění nových zemědělských produktů na trh. Dále budou podporovány nové formy spolupráce v
zemědělsko-potravinářském odvětví.
Fiche má pouze hlavní opatření: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům.
Fiche č. 3: Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Fiche se zaměřuje na podporu vytváření nových příležitostí z hlediska podnikání, jejich rozvoje a tvorby
pracovních míst. Částečně tak kompenzuje možný úbytek pracovních míst v souvislosti se zvyšováním
konkurenceschopnosti zemědělců ve fichi 1. Oblast podpory je směřována k zakládání podniků
nezemědělské povahy. Příležitosti se nabízí v rozvoji lidových tradic a řemesel. Zajímavou možností je např.
i navázání na truhlářskou tradici v regionu. Dále je podpora zaměřena na výstavbu decentralizovaných
zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie. Zvýší se nabídka nezemědělských činností v
regionu a zároveň dojde ke snížení závislosti regionu na zemědělství.
Fiche má pouze hlavní opatření:
 záměr a) Zakládání a rozvoj mikropodniku
 záměr c) Výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a
elektřiny
Fiche č. 4: Obnova a rozvoj vesnic
Základním problémem obcí v regionu je nízká úroveň vybavenosti, rozsahu a dostupnosti základní
infrastruktury. V této fichi budou realizovány projekty na obnovu komunikací, chodníků, veřejných
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prostranství apod. při současném zajištění údržby majiteli nebo nájemci (žadateli). Zvýší se atraktivita
regionu pro jeho obyvatele.
Fiche má pouze hlavní opatření:
 záměr a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
Fiche č. 5: Občanská vybavenost, kulturní dědictví venkova
Obcím chybí prostředky na kvalitní občanskou vybavenost (na opravu společenských, kulturních a dalších
objektů). Podpora bude směřována do projektů řešící zejména multifunkční využití objektů, sportovišť apod.
Žadatelé musí zajistit jejich dlouhodobou provozuschopnost. Budou podporovány investice do projektů
rozvoje kulturního dědictví. Zvýší se atraktivita regionu pro obyvatele a návštěvníky. Budou podporovány
projekty zajišťující dlouhodobou udržitelnost.
Fiche má hlavní a vedlejší opatření. Žadatel tak může předložit žádost jen v rámci hlavního opatření nebo
kombinací hlavního a vedlejšího opatření s tím, že projekt musí čerpat více než polovinu všech způsobilých
výdajů z hlavního opatření.
Hlavní opatření: Občanské vybavení a služby
 záměr a) Občanské vybavení a služby
 záměr c) Zázemí pro společenské, kulturní, spolkové a církevní aktivity
Vedlejší opatření: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova




záměr a) Studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova
záměr b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
záměr c) Stálé výstavní expozice a muzea

Fiche č. 6: Kulturní dědictví venkova
V rámci fiche budou podporovány investice do projektů rozvoje kulturního dědictví. Zvýší se tím atraktivita
regionu pro obyvatele a návštěvníky a zároveň dojde ke zhodnocení a obnově kulturního dědictví v regionu.
Budou podporovány projekty zajišťující dlouhodobou udržitelnost.
Hlavní opatření: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
 záměr a) Studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova
 záměr b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
 záměr c) Stálé výstavní expozice a muzea
Číslo fiche

Definice příjemce

Příjemce pro tuto fichi:
1. 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.
2. Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými
1.
prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo
Zvýšení
služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se
konkurenceschopnosti
využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.
zemědělců,
diverzifikace činností Pokud chce žadatel realizovat projekt také v rámci vedlejšího opatření, musí
nezemědělské povahy příjemce pro záměr c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na
biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny splňovat následující
podmínku:
1. FO nebo PO, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se
zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů, žadatel nesmí spadat do kategorie mikropodniků.
2.
Příjemce pro tuto fichi:
Přidávání hodnoty
1. zemědělec, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu,
zemědělským
který splňuje definici mikro, malého a středního podniku, popř. má méně než
a potravinářským
750 zaměstnanců nebo obrat nepřesahující korunový ekvivalent částky 200
produktům
mil. EUR. Podpořit lze zemědělce, výrobce potravin nebo surovin určených

Maximální výše
dotace v %

30 – 50

50
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3.
Podpora zakládání
podniku a jejich
rozvoje

4.
Obnova a rozvoj
vesnic

5.
Občanská
vybavenost, kulturní
dědictví venkova

pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb.,
o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů nebo Nařízení
Rady č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu o společné organizaci trhu s
chmelem a o zrušení nařízení (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č.
879/73 a (EHS) č.1981/82.
2. zemědělec, výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého a středního
podniku, popř. má méně než 750 zaměstnanců nebo obrat nepřesahující
korunový ekvivalent částky 200 mil. EUR. Podpořit lze zemědělce, výrobce
krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších
předpisů.
3. Zemědělský podnikatel dle zákona, který splňuje definice mikro, malého a
středního podniku a jehož předmět činnosti je v souladu s §2e, odst.3,
písm.e, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů, tzn. V předmětu činnosti musí mít uvedeno: "úprava, zpracování a
prodej vlastní produkce zemědělské výroby".
Příjemce pro tuto fichi:
 Příjemce pro záměr a) Zakládání a rozvoj podniku:
1. FO a PO podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro
zařazení do kategorie mikropodniků, žadatel nesmí být
zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 Příjemce pro záměr c) Výstavba a modernizace kotelen a výtopen na
biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny:
1. FO a PO, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, které
splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků
Příjemce pro tuto fichi:
1. obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
2. 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
3. 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)
1. zájmová sdružení PO podle § 20f a následujících zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich
členy obce, svazky obcí
4. 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
Příjemce pro tuto fichi:
2. obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, svazek 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
3. 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)
4. zájmová sdružení právnických osob, podle §20f a následujících č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li

50

90

90
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6.
Kulturní dědictví
venkova

jejich členy obce, svazky obcí
5. 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).
Příjemce pro tuto fichi:
1. obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, svazek 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
2. 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)
3. zájmová sdružení právnických osob, podle §20f a následujících č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li
jejich členy obce, svazky obcí
4. 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).

90

Doba a místo realizace projektu
Vlastní realizace projektu může trvat max. 24 měsíců od data podpisu Dohody. Samotná realizace projektu
však může začít už od data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF České Budějovice (Regionální odbor
Státního zeměděls. intervenčního fondu).
Územní vymezení: mikroregion Vltavotýnsko, tj. katastrální území obcí: Bečice, Čenkov u Bechyně, Dobšice,
Dolní Bukovsko, Dražíč, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Týn nad
Vltavou, Všemyslice a Žimutice.
Forma žádosti
Žádost o dotaci musí být předložena na závazném formuláři. Součástí žádosti o dotaci je
projekt/podnikatelský plán, který obsahuje komplexní údaje o projektu (název, identifikaci žadatele, popis
projektu, místo realizace, rozpočet, cíl, zdůvodnění, činnosti, způsob realizace, harmonogram realizace,
výsledky a dopady, povinné, příp. nepovinné přílohy).
Formulář žádosti a osnova projektu včetně příloh jsou ke stažení na www.vltavotynsko.cz nebo v kanceláři
MAS VLTAVA, o.s.
Žadatel předkládá žádost společně s přílohami 2x v papírové podobě a 1x na CD nosiči chráněném proti
přepisu v aplikaci ADOBE ve formátu pdf.
Formulář žádosti se závaznou osnovou projektu naleznete na www.vltavotynsko.cz .
Termín příjmu žádostí
Přijímání žádostí bude probíhat v pracovních dnech od 9:00 do 15:00, příjem žádostí končí dne 1. 2. 2011
v 15:00 hod. Jakákoliv žádost obdržená po konečném termínu nebude přijata. Za přijetí žádosti je
považováno osobní doručení s datem a časem proti podpisu.
Místo podání
Příjem žádostí probíhá v Regionálním projektovém centru MAS VLTAVA, o.s., Jiráskova 84, 375 01 Týn nad
Vltavou
Způsob podání
Žadatel předkládá a podepisuje Žádost o dotaci před zmocněným pracovníkem příslušné MAS osobně (v
případě právnických osob pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným
způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu) nebo prostřednictvím

4

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
zmocněného zástupce/zástupců. Plná moc musí obsahovat jasné vymezení rozsahu zmocnění, časovou
platnost a úředně ověřený podpis statutárního zástupce. Pokud nebyla Žádost podepsána před zmocněným
pracovníkem MAS osobně, musí být podpis úředně ověřen.
Žádost o proplacení výdajů
Žádost o proplacení se předkládá samostatně za každý projekt a to v termínu uvedeném v Dohodě o
poskytnutí dotace (max. 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace). Žádost o proplacení nejprve
předkládá příjemce dotace ke kontrole v kanceláři MAS VLTAVA, o.s., v případě kladného výsledku je
formulář Žádosti o proplacení potvrzen pracovníkem MAS. Následně příjemce dotace předkládá a
podepisuje osobně Žádost o proplacení před pracovníkem RO SZIF České Budějovice i s dokladem o
kontrole MAS. V případě právnických osob předkládá a podepisuje Žádost o proplacení statutární orgán
nebo zmocněný zástupce.
Upozornění
Jeden žadatel může podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci. Plné znění SPL MAS
VLTAVA, o.s., jednotlivých fichí a Pravidel IV. 1.2, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na
projekty v rámci opatření IV. 1. 1 a IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 naleznete
na www.vltavotynsko.cz.
Odkaz na Samostatnou přílohu č. 9 Pravidel IV.1.1
Zde se nachází závazné osnovy projektů a další podmínky k opatřením:
Samostatná příloha č. 9 Pravidel IV.1.1:
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_st
azeni%2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F11%2F1243242994578.pdf
Dodatek č.1 Samostatné přílohy č. 9 Pravidel IV.1.1:
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_st
azeni%2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F11%2F1257748206000.pdf
Dodatek č.2 Samostatné přílohy č. 9 Pravidel IV.1.1:
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_st
azeni%2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F11%2F1272957266556.pdf
Kontakt
Podrobnější informace podá manažer a administrátor MAS VLTAVA, o.s.:
Ing. Petr Opolcer, T: +420 774 709 120, E: opolcer@vltavotynsko.cz
Bc. Karel Hladeček, T: +420 774 709 121, E: hladecek@vltavotynsko.cz
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