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

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
 

Vyhlašuje 25. 4. 2013 
 

VII. výzvu k předkládání žádostí o dotaci  
(19. kolo příjmu žádostí o dotaci na SZIF) 

 
na realizaci Strategického plánu Leader  

 

„Budujeme region se společnou budoucností“ 
 

Program rozvoje venkova ČR OSA IV. opatření IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie 
 
Výzva je vyhlášena na následující fiche: 
 

Číslo a název fiche 

Fiche č. 3 Vzdělávání a osvěta 

Fiche č. 6 Kulturní dědictví venkova 

 
Celková částka alokovaná na rok 2013: cca 5 705 000,- Kč 
  

Pro fichi č. 3 a č. 6 je v VII. výzvě plánováno rozdělit přibližně:  1 110 000,- Kč 
 
Termín příjmu žádostí: 
Žádosti budou přijímány v pracovní dny od 14.5. – 22.5.2013 od 8:00 do 14:00 na základě telefonické domluvy. 
Později doručené žádosti budou z výběru automaticky vyřazeny.  
 
Místo příjmu žádosti:  
Kancelář MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s., boční vchod pravého křídla budovy ZŠ Úpice-Lány, Palackého 793,  
542 32 Úpice. 
 
Způsob podání žádosti: 
Předložení žádosti musí učinit žadatel osobně s platným dokladem o osobách oprávněných jednat jménem 
žadatele nebo jím pověřená osoba na základě oficiálního zmocnění s vymezením obsahu a platnosti a úředně 
ověřeným podpisem žadatele. 
 
Forma podání žádosti:  
Žádost o dotaci: žadatel podává na MAS elektronickou verzi žádosti. Písemná podoba žádosti bude žadateli 
vytištěna pracovníkem MAS při předání a předložena k podpisu. 
Povinné a nepovinné přílohy dle jednotlivých fichí: žadatel odevzdává 2 paré povinných příloh v papírové 
podobě (1x originál pro SZIF a 1x kopie pro MAS) ve dvou samostatných deskách, (každá příloha v samostatné 
fólii), další přílohy žadatel dokládá pouze 1x pro MAS. 
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Povinné přílohy společné pro všechny fiche: 

 Žádost o dotaci v elektronické podobě. 

 Platný doklad o osobách oprávněných jednat jménem žadatele (např. statut a jednací řád, volba 
statutárních zástupců apod.) - prostá kopie. 

 V případě nákupu stavby/pozemku zařazeného do způsobilých výdajů znalecký posudek, ne starší než 
1.1.2007 - prostá kopie. 

 V případě projektů, jejichž předmětem jsou stavební výdaje nebo dodávka stabilní technologie, 
katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou 
patrná čísla pozemků, hranice pozemků a měřítko mapy - prostá kopie. 

 Vyjádření stavebního úřadu viz podmínky uvedené v jednotlivých fichích. Platné stavební povolení 
musí být předloženo spolu s žádostí o dotaci. Stavební povolení musí nabýt právní moci nejdéle do 
data zasedání hodnotitelské komise.  

 
Výběr projektů:  
Výběr projektů je založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Vybrány budou ty projekty, které 
dosáhly nejlepšího bodového ohodnocení v dané fichi. Hodnocení a výběr projektů se řídí dokumentem 
„Metodický pokyn pro hodnocení a výběr projektů“. 
 
Projekt musí získat minimální procentuální ohodnocení, aby mohl být podpořen. Minimální procentuální 

ohodnocení projektu z maximálního počtu bodů (60 bodů = 100 %) je stanoveno následovně:  

F3 Vzdělávání a osvěta     50 % 

F6 Kulturní dědictví venkova    60 % 

Prezentace projektu:  
Každý žadatel bude svůj projekt prezentovat na veřejné obhajobě před hodnotitelskou komisí a veřejností, 
předpokládaný termín 23.-28.5.2013. 
 
Doba a místo realizace projektu: 
 

Zahájení realizace projektu:   
Způsobilé výdaje pro realizaci projektu bude možné realizovat ode dne registrace žádosti na RO SZIF 
(červenec 2013) do data předložení žádosti o proplacení. Výdaje nutné k přípravě projektu (výdaje 
spojené s nákupem nemovitosti, technická dokumentace apod.) je možné realizovat od 1. 1. 2007 do data 
předložení žádosti o proplacení na RO SZIF. 
 
Ukončení realizace projektu: 
Realizace projektů musí být ukončena do termínu stanoveného v Dohodě o poskytnutí dotace se SZIF, 
nejpozději do 30. června 2015. Před podáním žádosti o proplacení uznatelných výdajů na RO SZIF musí 
žadatel tuto žádost nechat zkontrolovat pracovníkem MAS. 
 
Místo realizace projektu: 
Všechny vybrané projekty musí být realizovány na území působnosti Místní akční skupiny  
Království – Jestřebí hory (s výjimkou exkurzí a propagačních akcí) viz územní vymezení MAS a mapa 
regionu. 
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Územní vymezení KJH: 
Batňovice, Havlovice, Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Radvanice, Suchovršice, Velké 
Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší, Úpice, Čermná, Dolní Olešnice, Hajnice, Horní Olešnice, Chotěvice, Kocbeře, 
Kohoutov, Pilníkov, Staré Buky, Vítězná, Vlčice a Vlčkovice v Podkrkonoší. 
 

 
 

 

Kompletní znění výzvy a jednotlivých fichí, formulář žádosti o dotaci, instruktážní list k vyplnění žádosti, a další 
informace k VI. výzvě (pravidla pro žadatele - opatření IV.1.2., Seznam dokumentace k zadávacímu řízení PRV, 
Metodika pro tvorbu fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. a Strategický plán Leader) jsou k dispozici na 
stránce http://kjh.cz/.  
 
Podmínka č. 1: v jednom kole příjmu žádostí může žadatel v rámci jedné Fiche podat pouze jedinou Žádost o 
dotaci. 
Podmínka č. 2: každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z 
hlavního opatření/podopatření. 

Maximální hranice částky poskytnuté součtem dotací na jednoho žadatele za pětileté programové období činí  
4 000 000 Kč.  

Finanční alokace na jednotlivé fiche 
 

Číslo a název fiche Minimální alokovaná částka pro fichi 

Fiche č. 3 Vzdělávání a osvěta 10 000 Kč 

Fiche č. 6 Kulturní dědictví venkova 1 100 000 Kč 

 
Kontakty pro bližší informace a bezplatné konzultace: 
 

Jméno Funkce Telefon E-mail 

Ing. Lada Nevečeřalová, MBA Manažerka MAS pro LEADER 725632679 neveceralova@kjh.cz 

Dagmar Peterková Administrátorka pro LEADER 725632679 peterkova@kjh.cz 

 

http://kjh.cz/

