
 
 
 

 

                                                                                               

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

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

vyhlašuje 3. 5. 2010 
 

2. 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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Fiche č. 2 Občanská vybavenost  a kulturní d ědictví venkova  
 
Hlavní opat ření:  III. 2. 1. 2. Občanské vybavení a služby 
 
Vedlejší opat ření:  III. 2. 2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
 
Cíl fiche:  
Cílem fiche je zlepšovat chybějící občanské vybavení a služby (školské, zdravotnické, sociální) v obcích. 
Dále vytvářet a obnovovat zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a 
církevní aktivity. Budovat a vybavovat integrovaná informační a školící střediska využívající informační a 
komunikační technologie. Obnovovat a udržovat veřejná prostranství a zeleň v obcích a zlepšovat 
celkový vzhled obcí.   
Druhé vedlejší podopatření je zaměřeno na zachování kulturního dědictví venkova. Jeho cílem je 
zachovat a rozvíjet prvky kulturního dědictví a uchovat bohatství a rozmanitost obcí a krajiny.  
 
Typy žadatel ů:  

1. obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 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. 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,  

 1 mil. Kč v případě použití III. 2. 1. 2. c) (zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, 
spolkové, environmentální a církevní aktivity); neplatí pro svazky obcí. 

 
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. 
 
V případě použití III. 2. 2. (ochrana a rozvoj kulturního dědictví) se podpora řídí pravidlem de minimis. 
Tzn. že maximální výše dotace dle opatření III. 2. 2. na jednoho příjemce dotace nesmí přesáhnout  
200 000 EUR v kterémkoli tříletém období v letech 2007 - 2013. (tento limit platí bez ohledu na formu 
podpory nebo její sledovaný cíl). 
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Fiche č. 3 Vzdělávání a osv ěta 
 
Hlavní opat ření:  III. 3. 1. Vzdělávání a informace 
 
Cíl fiche:  
Hlavním cílem je zlepšit kvalitu života na venkově a zajistit rychlejší a dokonalejší přístup k informacím. 
Potřebné vzdělání či kvalifikace by měla být zasazena do koncepce trvale udržitelného celoživotního 
vzdělávání a informování obyvatel regionu, se zaměřením na zahájení či rozvíjení již dosaženého 
vzdělání (s tematicky zaměřením na oblasti rozvoje podnikání, venkovský cestovní ruch, obnovu a rozvoj 
vesnic, občanské vybavenosti a služeb a ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova).  
Preferovanými aktivitami jsou akce pro ženy, seniory, ženy na mateřské dovolené, mladé lidi do 30 let a 
pro skupiny ohrožené vyčleněním ze života většinové společnosti (nezaměstnaní, zdravotně postižení, 
matky na mateřské dovolené, starší občané hledající zaměstnání apod.). Specifickým cílem je 
dosáhnout co nejširší nabídky služeb nabízených místními vzdělávacími institucemi tak, aby místní 
občané našli potřebné informace v místě jejich pracovního a soukromého působení. Vzdělávání a osvěta 
je zaměřena nejen na další vzdělávání absolventů v jejich původních profesích, ale také v nabídce 
nových programů, které naplní hlavní stanovený cíl.  
 
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),  

 
Způsobilé výdaje:  min. 10.000,- Kč, max. 500.000,- Kč od registrace projektu 
 
Max. výše dotace:  100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace; 
Podpora a maximální výše dotace dle opatření  III.3.1. na jednoho příjemce dotace za období 2007 - 
2013 se řídí pravidlem "de minimis" (tzn. celková výše podpory "de minimis" dle nařízení Komise 
1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu "de minimis" poskytnutá jednomu subjektu 
nesmí v období tří let přesáhnout částku 200 000 EUR (tento limit platí bez ohledu na formu podpory 
nebo její sledovaný cíl). 
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Fiche č. 4 Cestovní ruch a propagace  
 
Hlavní opat ření:  III. 1. 3. Podpora cestovního ruchu 
 
Cíl fiche:  
Cílem fiche je diverzifikace venkovské ekonomiky prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu ve spojení s 
využitím jedinečného přírodního a kulturního dědictví regionu Království - Jestřebí hory, tradičních 
řemesel a činností na venkově a další výjimečností zdejšího regionu. Prioritou je budování nových, 
rekonstrukce a modernizace stávajících ubytovacích a stravovacích kapacit, doprovodné sportovně-
rekreační infrastruktury pro návštěvníky ubytovacích zařízení i ostatní turisty a zkvalitnění 
návštěvnických služeb.  
 
Typy žadatel ů:  

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. nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají kratší než  
dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu  ke dni podání Žádosti o dotaci.  

 
Způsobilé výdaje:  min. 50.000,- Kč max. 2.000.000,- Kč od registrace projektu,  
  v případě použití III. 1. 3 a) (pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky)1,5 mil. Kč 
 
Max. výše dotace: Malé podniky 60 %, střední podniky 50 %, velké podniky 40 % způsobilých výdajů 
Maximální výše procenta dotace se řídí mapou podpory pro opatření III.1.3. - viz Instrukce pro 
vyplňování Fiche. Projekty musí být v souladu s podmínkami nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 
6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory 
za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) Míra dotace je stanovena na 
základě rozhodnutí Komise č. N 510/2006 schváleného dne 24.10.2006. Pro stanovení maximální výše 
dotace je rozhodující místo realizace projektu. V případě více míst realizace projektu, je brána jako 
maximální míra dotace nejnižší procentní sazba. Velikost podniku se určuje dle Přílohy I nařízení 
Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových 
výjimkách).
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Fiche č. 5 Podpora drobného podnikání v regionu MAS  
 
Hlavní opat ření:  III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 
 
Cíl fiche:  
Cílem diverzifikace je udržet a vytvořit pracovní místa na venkově a udržet nebo zvýšit příjem 
zemědělských podniků a rodin farmářů z doplňkových činností, které mohou časem převýšit příjmy ze 
zemědělské prvovýroby a kompenzovat tak nevyrovnané nejisté příjmy ze zemědělství. Prioritou 
diverzifikace je proto nákup moderních výrobních zařízení a technologií sloužících k diverzifikaci do 
nezemědělských, pro venkov tradičních činností, rovněž tak vyšší využití obnovitelných zdrojů 
pocházejících z místní zemědělské výroby pro vytápění nebo výrobu elektrické energie a tepla a zařízení 
pro zpracování biomasy.  
 
Typy žadatel ů: 

1. Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem  
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V rámci záměru  III. 1.1. b), c) a 
d) nesmí žadatel spadat do kategorie mikropodniků. 

2. V rámci záměru III. 1.1 b) může být příjemcem i skupina osob sdružená smlouvou o sdružení 
dle § 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, která je ze 100 % tvořena fyzickými a/nebo právnickými osobami, které podnikají v 
zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů, pokud smlouva o sdružení splňuje následující podmínky: 

a) je ve smlouvě o sdružení uveden jeden účastník, který v zájmu sdružení zastupuje ostatní účastníky 
(vystupuje jako žadatel za účastníky sdružení) včetně převzetí plnění ze strany SZIF   
b) za závazky vzniklé jednáním v zájmu sdružení odpovídají všichni účastníci společně a nerozdílně 
c) účastníci se zaváží dodržovat podmínky smlouvy po dobu vázanosti projektu na účel. 
 
Způsobilé výdaje:  min. 100.000,- Kč max. 2.000.000,- Kč od registrace projektu 
 
Max. výše dotace: Malé podniky 60 %, střední podniky 50 %, velké podniky 40 % způsobilých výdajů. 
Maximální výše procenta podpory se řídí mapou podpory pro opatření III.1.1. - viz Instrukce pro 
vyplňování Fiche.  Projekty musí být v souladu s podmínkami nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 
6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory 
za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). Maximální výše dotace  
v záměru b) činí 30 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Pokud žadatel v rámci tohoto 
záměru uplatňuje pouze způsobilé výdaje v kódech 505, 506 a s těmito výdaji související výdaje  
v kódech 240, 243 a 244, 246, 258 použije se maximální procento dotace jako pro záměry a), c) a d). 
Míra dotace je stanovena na základě rozhodnutí Komise č. N 510/2006 schváleného dne 24.10.2006. 
Pro stanovení maximální výše dotace je rozhodující místo realizace projektu. V případě více míst 
realizace projektu, je brána jako maximální míra dotace nejnižší procentní sazba.  Velikost podniku se 
určuje dle Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu  
s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem 
(obecné nařízení o blokových výjimkách) 
 

Celková částka alokovaná na rok 2010:  8.079 357,- Kč 
  
Pro všechny fiche je ve druhé výzvě plánováno rozdělit: 8.079 357,- Kč 
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Forma žádosti :             
Originál žádosti o dotaci bude předložen 2x v papírové podobě na vyplněném formuláři a 2x 
v elektronické formě (na CD). 
Projekt 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). 
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.  
 
                                        

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 31. kv ětna do 3. června 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 
(červenec 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. 
 
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. 
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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 
 
 
 
  
 


