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Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko vyhlašuje  
 

3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI 
 

z Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013  
(Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova – EAFRD), 

osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 
Strategický plán Leader 

 
Termíny výzvy a příjmu žádostí 
Vyhlášení výzvy:   6. dubna 2009 
Konzultace pro žadatele: 8.4. – 13.5.2009  

(individuálně, po předchozí domluvě termínu) 
Ukončení výzvy:  15. května 2009, 13:00 
Příjem žádostí:   od 15.4. do 15.5. 2009 do 13:00 hodin 
 
Způsob a místo podání žádostí 
Žadatel předloží žádost osobně (prostřednictvím statutárního zástupce nebo osoby pověřené plnou 
mocí k podání žádosti – plná moc musí být úředně ověřená) v kanceláři MASiF  (Frýdlant) po 
předchozí domluvě termínu na tel. 774678033, 724034314 nebo 482321077.  
Všechny žádosti doručené jiným způsobem nebo po tomto termínu budou automaticky vyřazeny.  
 
Žádost o dotaci se spolu s projektem zpracovaným podle závazné osnovy pravidel IV.1.2 předkládá v 2 
výtiscích  (originál označený SZIF a kopie označená MASiF) a 1 elektronické verzi (CD), které musí být 
identické a zpracované na předepsaných formulářích (Žádost a Projekt podle závazné osnovy). Přílohy 
(podle jednotlivých fichí) se předkládají pouze v tištěné verzi.  
 
Seminář a konzultace pro žadatele 
Školení pro žadatele proběhne dne 7.dubna 2009 od 15 hodin v kanceláři MASiF (Děkanská 74, 
Frýdlant). Programem školení budou základní požadavky a specifika předkládání projektů. Účastníci 
obdrží elektronickou verzi kompletní programové dokumentace k výzvě.  
Termíny individuálních konzultací pro žadatele je třeba domluvit telefonicky (774678033, 724034314, 
482321077).  
 
Termíny realizace projektu a čerpání způsobilých výdajů 
Doba realizace projektu: max. 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.  
Ve 3. výzvě jsou bodově zvýhodněny projekty s dobou realizace do 12 měsíců). 
Zahájení čerpání způsobilých výdajů:  

• výdaje nutné k přípravě projektu (podnikatelský plán, marketingová studie) od 1.1.2007 
• výdaje spojené s nákupem nemovitosti od 1.1.2007 
• ostatní výdaje (realizace projektu) od zaregistrování Žádosti SZIF (předpokládá se do 30.6.2009) 

 
Území realizace projektů  
Mikroregion Frýdlantsko: území obcí Bílý Potok, Bulovka, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, 
Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Krásný Les, Kunratice, Lázně 
Libverda, Nové Město pod Smrkem, Pertoltice, Raspenava, Višňová  
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Ve 3. výzvě k předkládání Žádostí o dotaci budou přijímány projekty pro následující fiche: 
 
1. MÍSTNÍ PRODUKCE 
Hl.. opatření I.1.1.1    Modernizace zemědělských podniků 
 Příjemci: Zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba podnikající v zemědělství v souladu se zákonem 252/1997 Sb.) 

Podnikatelský subjekt vlastněný z převážné většiny zemědělskými subjekty, předmětem jehož činnosti je poskytovat 
práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo 
zařízení sloužící zemědělské výrobě 

 Podporované 
aktivity 

Výstavba, rekonstrukce staveb pro chov dobytka, ovcí a koz a zpracování zemědělské produkce, pořízení technologií 
pro zprac.produkce. Výstavba nebo rekonstrukce budov pro kotelny a výtopny, technologie na vytápění biomasou.   

2. ROZVOJ PODNIKU 
Hl. opatření III.1.2    Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
 Příjemci: a) Fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie) – mikropodniky 

b) Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě, skupina osob sdružená smlouvou o sdružení, vše 
mikropodniky 

 Podporované 
aktivity 

a) Výstavba nebo rekonstrukce objektů pro zakládání a rozvoj mikropodniku v oblasti řemeslné a doplňkové výroby, 
nákup strojů a technologií 
b) Výstavba a modernizace budov a technologií pro kotelny a výtopny na biomasu (včetně kombinované výroby elektřiny 
a tepla) 

3. MARKETING 
Hl. opatření I.1.3.1    Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 
 Příjemci: Zemědělci, výrobci potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu a zemědělci, výrobci krmiv (mikro-, malé a 

střední podniky – podrobně viz fiche) 
 Podporované 

aktivity 
Výstavba a rekonstrukce zařízení a budov pro zpracování, finální úpravu včetně balení a značení, skladování 
zemědělských a potravinář. produktů, pořízení technologií, vybavení prodejen, trhu, zřízení elektronického obchodu. 

5. PĚKNÁ OBEC 
Hl. opatření III.2.1.2    Občanské vybavení a služby 
 Příjemci: Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a 

nadační fondy), zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace 
 Podporované 

aktivity 
Stavby, rekonstrukce a modernizace objektů a ploch v oblasti infrastruktury občanského vybavení a služeb (sociální 
služby, kultura a spolková činnost, předškolní a mimoškolní péče o děti a mládež, školy, školicí a vzdělávací centra, 
sport a volný čas, obchodní infrastruktura) a veřejné správy. Stavby, rekonstrukce a modernizace budov pro hasičské 
zbrojnice. Terénní a parkové úpravy, oplocení a osvětlení, označení veřejných budov v obcích, pořízení technologií a 
zařízení (včetně výpočetní techniky).  

Vedl. opatření III.2.2    Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
 Podporované 

aktivity 
Zpracování studií, průzkumů, projektové dokumentace a publikací k obnově a využití kulturního dědictví, stavební 
obnova památek a kulturních prvků vesnic a památek místního významu (včetně parkové úpravy okolí těchto památek), 
revitalizace historických parků, zahrad, alejí a stromů a souvisejících stavebních prvků 

 Poznámka: V projektu, který kombinuje hlavní a vedlejší opatření, je nezbytné realizovat min 50% způsobilých výdajů v hlavním 
opatření. 

6. CESTOVNÍ RUCH 
Hl. opatření III.1.3      Podpora cestovního ruchu 

Příjemci: a) nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, fyzické a právnické osoby podnikající 
v zemědělské výrobě, nezemědělské podnikatelské subjekty pokud činnost zahajují nebo mají kratší než dvouletou 
historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu 

b) fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělské výrobě, nezemědělské podnikatelské subjekty pokud mají 
kratší než dvouletou historii podnikání v cestovním ruchu 

Podporované 
 aktivity 

a) Investice do produktů cestovního ruchu – turistických a lyžařských tras a hipostezek, včetně vybavení stezky a 
výsadby doprovodné zeleně 

b) Výstavba a rekonstrukce objektů pro malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení včetně vybavení a technologií, 
výstavba a rekonstrukce objektů pro sportovní aktivity, půjčovny sportovních potřeb apod. 

 
Podrobné informace o oblastech podpory (typech podporovaných aktivit), způsobilých výdajích, 
maximální výši dotace a způsobu hodnocení projektů (včetně kritérií pro monitoring a hodnocení MASiF) 
najdete u jednotlivých fichí. 
 

Všechny potřebné dokumenty, kompletní pravidla programu a veškeré další informace naleznete ke 
stažení na internetových stránkách 

www.masif.cz. 
VYUŽIJTE MOŽNOSTI KONZULTOVAT ZÁMĚR A PŘIPRAVOVANÝ PROJEKT S PRACOVNÍKY MAS! 
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Dokumenty překládané v Žádosti o dotaci 
Podrobně je popis všech příloh uveden v jednotlivých fichích Strategie programu Leader MAS 
Mikroregionu Frýdlantsko a v příloze 9 Pravidel Opatření IV.1.1 MAS Programu rozvoje venkova. 
 
Žádost včetně všech dále uvedených dokumentů se předkládá v 1 originále označeném SZIF a 1 běžné kopii 
označeném MAS, dle dále uvedených pokynů. Originál i kopii předkládejte svázané v rychlovazači nebo sešité 
běžnou kancelářskou sešívačkou, dokumenty prosím nesvazujte plastovou kroužkovou ani jinou pevnou vazbou. 
 
Č Název přílohy Kdy se předkládá? SZIF MAS 

1 Žádost o dotaci– vyplněný formulář SZIF vždy O K 
2 Osnova projektu– vyplněný formulář dle příslušné Fiche MAS vždy O K 
3 Čestné prohlášení – vyplněný formulář vždy O K 
4 Seznam příloh – vyplněný formulář s uvedením počtu stran jednotlivých příloh vždy O K 
5 CD s elektronickou podobou žádosti a projektu (oba dokumenty musí být uloženy 

ve formátu PDF, Osnovu projektu prosím přiložte také ve formátu DOC) 
vždy O - 

6 Kopie katastrální mapy potvrzená příslušným katastrálním úřadem s vyznačením 
lokalizace předmětu projektu v souladu s výpisem z katastru nemovitostí 

vždy K K 

7 

 
Pravomocné1 a platné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření 
stavebního úřadu nahrazující stavební povolení. V případě, že není třeba výše 
uvedených rozhodnutí či opatření, pak čestné prohlášení žadatele2

 

vždy O/V K 

 

8.1 Technická dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení pouze v případě stavebního 
řízení k předmětu projektu 

K - 

 
8.2 Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie vždy, když není přiložena 

Technická dokumentace dle 
bodu 8.1 

K - 

 

9 Znalecký posudek nakupované nemovitosti, ne starší než 12 měsíců k datu podání 
Žádosti o dotaci, zároveň však ne starší než 1.1.2007 

pouze v případě nákupu stavby 
nebo pozemku, který bude 
způsobilým výdajem 

O K 

 
10 Doklad o kulturním dědictví, např. formou stanoviska ORP, stanoviska 

zastupitelstva obce, posudkem odborně způsobilé osoby 
pouze u Fiche 5 a to jen v 
případě žádostí o dotaci na 
investice do kult. dědictví 
venkova 

O K 

11 Daňové přiznání potvrzené FÚ (u fyz. os. vč. přílohy 1) – za poslední uzavřené 
zdaňovací období předcházející roku podání Žádosti o dotaci 

pouze u Fichí 1,2,3,6 K - 

 
12 Souhlasné stanovisko MŽP dle závazného vzoru v příloze č. 11 Pravidel pro 

opatření III.1.3 
pouze u Fiche 6 a to jen v 
případě budování stezek 

O K 

 
 
 

Dokumenty, předkládané při podpisu Dohody na RO SZIF v Hradci Králové 
 
Č Název přílohy SZIF 

1 Osvědčení právního statutu3 ne starší 3 měsíců od data podání Žádosti o dotaci, které je v souladu s definicí příjemce dotace O 
2 Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude dotace žadateli poskytnuta K 
3 Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadů. Datum tohoto potvrzení nesmí být 

starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci 
K 

4 Čestné prohlášení žadatele, že ohlášení stavby nebylo ze strany stavebního úřadu rozporováno/změněno 
(dle závazného vzoru). Předkládá se pouze v případě, že jako povinná příloha bylo předloženo ohlášení stavby 

O 

 
 
 
 
1 pokud při vyhlášení kola příjmu Žádostí není ministrem zemědělství stanoveno jinak 
2 (uvedené v příloze č. 9 Pravidel pro opatření III.2.2), že pro daný projekt není dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapotřebí stavebního povolení ani ohlášení stavby ani jiného opatření stavebního úřadu 
(doporučuje se toto čestné prohlášení zkonzultovat se stavebním úřadem nebo si vyžádat stanovisko stavebního úřadu, že na daný projekt není 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu) 
3 Např. výpis z obchodního rejstříku, u podnikajících FO živnostenský list, u NNO potvrzení registrace, resp. výpis z rejstříku obecně 
prospěšných společností, u obcí výpis z registru ekonomických subjektů nebo doklad o přidělení IČO. 
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Dokumenty, předkládané při Žádosti o proplacení 
 
Č Název přílohy Kdy se předkládá? MAS 

1 Žádost o proplacení – vyplněný formulář ve formátu SZIF vždy O 
2 Soupisky účetních daňových dokladů ke způsobilým výdajům – vyplněný formulář SZIF vždy O 
3 CD s elektronickou podobou Žádosti o proplacení a Soupisek vždy O 
4 Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony) vždy O/V 
5 Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu, pokladní doklad, 

na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) 
vždy K 

6 Smlouva o vlastnictví bankovního účtu pouze pokud byly úhrady prováděny z 
jiného než je uvedeno v Dohodě 

K 

7 

 
Položkový rozpočet projektu, rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku 
způsobilých výdajů 

vždy O 

8 Výkaz výměr, rozdělený dle číselníku způsobilých výdajů a dle položek RTS/CPV kódů pouze u stavebních prací O 
9 Dokumentace k zadávacímu řízení dle Seznamu dokumentace (nabídky, objednávky, 

…) 
vždy O/K 

10 Doklady k věcnému plnění - stavební práce (stavební deník, rozpočet podle RTS) nebo 
dobrovolná neplacená práce (pracovní výkaz, čestné prohlášení nebo smlouva) 

pouze, když projekt obsahoval „věcné 
plnění“ 

K 
 

11 Doklady k leasingu – leasingová smlouva, vč. splátkového kal. a doklady o úhradě 
splátek 

pouze, pokud je součástí „leasing“ O/V 

12 Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby pouze byla-li předmětem proj.stavba O/V 
13 Technická dokumentace výrobku s dokladem o posouzení shody pouze při nákupu strojů a technologií K 
14 Kupní smlouva ne starší 12 měsíců k datu podání žádosti pouze v případě nákupu nemovitosti O/V 
15 Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků – formulář pouze u Fichí 1,2.3,6 O 
16 Živnostenské oprávnění či jiné oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem 

projektu 
pouze u Fichí 1,2,3,6 O 

 

 
Dokumenty, předkládané 5 let po proplacení dotace 
 
Č Název přílohy Kdy se předkládá? SZIF 

1 Rozvaha (bilance) a výkaz zisků a ztrát za každý účetně uzavřený rok pouze u Fichí 1,2,3,6 O 

  
Vysvětlení zkratek 
CP SZIF Centrální pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (Praha) 
EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
K kopie 
MAS Místní akční skupina 
Mze Ministerstvo zemědělství České republiky 
O originál nebo ověřená kopie 
O/V originál, po zaregistrování na RO SZIF možno vrátit žadateli 
PRV Program rozvoje venkova České republiky 
SPL Strategický plán LEADER 
SZIF Státní zemědělský intervenční fond 
RO SZIFRegionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu (Hradec Králové) 
 
 
Související dokumenty (ke stažení na www.masif.cz a www.szif.cz ) 

• Pravidla opatření IV.1.2. 
• Fiche MAS 
• Žádost o dotaci v rámci opatření IV.1.2. 
• Instruktážní list SZIF k Žádosti o dotaci 
• Osnova projektu 
• Strategický plán LEADER MAS Mikroregionu Frýdlantsko 
• Mapa územní působnosti MAS 
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Harmonogram administrace výzvy – termíny 
 
Ukončení lhůty k předkládání projektů 15.5.2009, 13:00 
Kontrola úplnosti žádosti Při předložení projektu – za účasti žadatele 
Lhůta k doplnění povinných příloh 5 pracovních dnů po provedené kontrole úplnosti 
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti 25.5.2009 
Lhůta k odvolání žadatele proti vyřazení na 
základě administrativní kontroly 

7 pracovních dní po dnu následujícím po datu 
odeslání  doporučeného dopisu MASiF nebo 5 
pracovních dnů po podpisu zápisu o informování 
žadatele (osobní předání) 

Jednání výběrové komise V termínu mezi 8. – 12.6.2009 
Předání žádosti k registraci RO SZIF Mezi 20. – 30.6.2009 
 
Způsob hodnocení žádostí  
Žádosti budou hodnoceny Výběrovou komisí podle kritérií uvedených u jednotlivých fichí. Každý člen 
výběrové komise hodnotí všechny předložené projekty, výsledné hodnocení je součtem průměrných 
hodnot za jednotlivá kritéria. Pro 3. výzvu není stanovena minimální hranice bodového zisku.  
Pořadí projektů, sestavené Výběrovou komisí na základě  bodového hodnocení, schvaluje Rada MASiF.  
O podpoře projektu tak rozhodují zástupci místních podnikatelů, neziskových organizací a veřejné 
správy.  
 
Alokace a výše podpory 
Plánovaná alokace prostředků k rozdělení v 3. výzvě je 5 000 000 Kč.  
Maximální způsobilé náklady (výdaje, z nichž je stanovena dotace) na 1 projekt jsou 2 000 000 Kč.  
Minimální výše dotace na 1 projekt není stanovena, maximální výše dotace je stanovena v jednotlivých 
fichích, podle typu projektu a žadatele. 
 
Další informace 
• Ve výzvě může žadatel předložit v rámci 1 fiche pouze 1 projekt. 
• 3. výzva je vyhlášena za stejných podmínek jako předchozí výzvy.  

Zásadní změny fichí jsou plánovány před 4. výzvou v září 2009, podle pokynů MZe a SZIF.  
• Projektová dokumentace (pravidla k opatření IV.1.2, Strategie programu Leader MASiF a jednotlivé 

fiche), závazná osnova projektu a další formuláře ke stažení, včetně instruktážního listu jsou 
k dispozici na www.masif.cz (složka LEADER, formuláře v rubrice Vyzva 03). 

• Vzhledem k náročnosti programu doporučujeme zájemcům seznámit se s pravidly programu 
(zveřejněna na www.masif.cz) a jednotlivými dokumenty a zúčastnit se semináře 7.4.2009. 

• Kancelář poskytuje bezplatné individuální konzultace k žádostem od 8.4. do 13.5 .2009. Vzhledem 
k ostatním činnostem kanceláře Vás žádáme o předběžné telefonické sjednání termínu 
konzultace. 

• Harmonogram výzev v roce 2009 je zveřejněn na www.masif.cz. 
 
 
Kontakty: 

Manažer MASiF Vedoucí kanceláře MASiF 
Jitka Doubnerová,  tel. 774678033 Iva Andrová,  tel. 724034314 

telefon 482321077          e-mail masif@seznam.cz        korespondenční adresa P.O.Box 7, 464 01   Frýdlant  
Kancelář: Děkanská 74, Frýdlant 



MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO / MASiF 

 
 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:  

                                       Evropa investuje do venkovských oblastí  

 

 
 
 

 
 
 Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko 

3. výzva k předkládání Žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova 
Výzva byla schválena CP SZIF dne 17.3.2009 

Výzva byla schválena radou MAS Mikroregionu Frýdlantsko dne 20.3.2009 
 

Duben 2009 

 


