
 
 
 

 

                                                                                               

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

MAS Království – Jest řebí hory, o.p.s 
 

vyhlašuje 24.8. 2010 
 

3. výzvu k p ředkládání žádostí o dotaci  
 

na realizaci Strategického plánu Leader  
 

„Budujeme region se spole čnou budoucností“ 
 

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

Fiche č. 1 Infrastruktura  
 
Hlavní opat ření:  III. 2. 1. 1. Obnova a rozvoj vesnic 
 
Cíl fiche:  
Cílem fiche je podpora investic do budování a obnovy místních a účelových komunikací včetně 
doprovodné infrastruktury a celkové napojení regionu na integrovanou dopravní strukturu, dále zlepšení 
vzhledu obcí - úprava veřejných prostranství (vybavení, popř. zařízení pro úpravu a údržbu veřejných 
prostranství a zeleně včetně výsadby alejí). A podpora investic do základní vodohospodářské 
infrastruktury obcí (vodovody, kanalizace, ČOV) a ostatní technická infrastruktura. 
 
Typy žadatel ů:  

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),  

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. 

 
Způsobilé výdaje: min. 50.000,- Kč max. 2.000.000,- Kč od registrace projektu,  
  v případě použití III. 2. 1. c) 1,5 mil.Kč (územní plán)  
 
Max. výše dotace: 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
Projekty nesmí zakládat veřejnou podporu dle čl. 87 Smlouvy - projekt je realizován ve veřejném zájmu a 
nepřináší ekonomickou výhodu jeho vlastníku ani jeho provozovateli, nenarušuje soutěž na vnitřním trhu 
EU a nemá dopad na obchod mezi členskými státy EU. Maximální výše dotace činí 90% způsobilých 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
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Celková částka alokovaná na rok 2010:  8.079 357,- Kč 
  

Pro fichi č. 1 je ve t řetí výzv ě plánováno rozd ělit p řibližn ě: 1 000 000,- Kč 
 
Forma žádosti :             
Originál žádosti o dotaci bude předložen 2x v papírové podobě na vyplněném formuláři a 2x 
v elektronické formě (na CD). 
Originál projektu dle závazné osnovy musí být odevzdán 2x v papírové podobě a 2x v elektronické formě 
(na CD). 
Povinné a nepovinné přílohy musí být odevzdány 2x v papírové podobě (1x originál a 1x kopie). 
(Žádost, projekt a přílohy budou v tištěné podobě zařazeny jednotlivě do eurofólií a odevzdány 2x v 
deskách) 
Osnovy projektu pro jednotlivá opatření jsou v příloze č. 9 pravidel IV.1.1., která jsou ke stažení na 
http://kjh.cz/,  http://www.szif.cz a http://www.mze.cz.  
 

Prezentace projektu: Žadatel bude sv ůj projekt prezentovat p řed výb ěrovou komisí 13.10.2010, 
power-pointová prezentace bude odevzdána  zárove ň s žádostí.  
                                        

Způsob podání žádosti :                              
Předložení žádosti musí učinit žadatel osobně nebo jím pověřená osoba na základě oficiálního 
zmocnění s vymezením obsahu a platnosti a úředně ověřeným podpisem žadatele. 
 
Místo p říjmu žádosti :  
Kancelář Království Jestřebí – hory, o.p.s., boční vchod pravého křídla budovy ZŠ Úpice-Lány, 
Palackého 793, 542 32 Úpice. 
 

 
Termín p říjmu žádostí :   
Žádosti budou přijímány v pracovní dny od 8:00 do 14:00  od 15. září do 17. září 2010  na základě 
telefonické domluvy. Později doručené žádosti budou z výběru automaticky vyřazeny.  
 
Doba a místo realizace   projektu : 
 
Zahájení realizace projektu:   
Způsobilé výdaje  pro realizaci projektu bude možné realizovat ode dne registrace žádosti na RO SZIF 
(listopad 2010) do data předložení žádosti o proplacení, výdaje nutné k přípravě projektu (podnikatelský 
záměr, marketingová studie, výdaje spojené s nákupem nemovitosti apod.) je možné realizovat od 1. 1. 
2007 do data předložení žádosti o proplacení na RO SZIF (neplatí pro opatření III.1.3.b), a III.1.1., kde 
způsobilé výdaje  pro realizaci projektu jsou způsobilé až ode dne registrace žádosti na RO SZIF).   
 
 
Ukončení realizace projektu:   
Realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 24 měsíců, resp. 36 měsíců (v případě financování 
formou leasingu) od data podpisu Dohody se SZIF. Předpokládaný termín žádosti o proplacení 
uznatelných nákladů: prosinec 2012 na MAS a leden 2013 na RO SZIF. V tomto termínu musí být 
podána Žádost o proplacení uznatelných výdajů na RO SZIF, kterou žadatel již před tímto termínem 
nechal zkontrolovat pracovníkem MAS. 
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Místo realizace projektu:     
Všechny vybrané projekty musí být realizovány na území MAS Království - Jestřebíhory – viz mapa 
regionu. 
 
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, povinná osnova projektu, přílohy a 
další informace jsou k dispozici na stránce http://kjh.cz/. Pravidla (Opatření IV.1.2. a IV.1.1) lze najít na 
stránkách www.szif.cz, www.mze.cz a 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, viz. fiche č. 2. 
 
Kontakty pro bližší informace a bezplatné konzultac e:  
 
Jméno Funkce Telefon E-mail 
Mgr. Jan Balcar, Ph.D. Manažer MAS pro Leader, ředitel KJH o.p.s. 777851871 balcar@zsul.cz 
Ing. Lada Nevečeřalová, MBA Manažerka MAS pro Leader 725632679 lada.n@centrum.cz 
 


