
 

 
 

                                                                                            

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

MAS Království – Jestřebí hory, o. p. s. 
 

vyhlašuje 23. 4. 2012 
 

V. výzvu k předkládání žádostí o dotaci  
(16. 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. 1 Infrastruktura a zlepšování vzhledu obcí 

Fiche č. 2 Občanská vybavenost   

Fiche č. 3 Vzdělávání a osvěta 

Fiche č. 4 Cestovní ruch a propagace 

Fiche č. 5 Nové příležitosti pro zemědělců 

Fiche č. 6 Kulturní dědictví venkova 

Fiche č. 7 Podpora drobného Podnikání 

Fiche č. 8 Rozhledny a naučné stezky 

 

Celková částka alokovaná na rok 2012: cca 9 500 000,- Kč 
 
Pro fichi č. 1–8 je v V. výzvě plánováno rozdělit přibližně:   9 500 000,- Kč 
 

Termín příjmu žádostí: 
Žádosti budou přijímány v pracovní dny od 9. 5.–18. 5. 2012 od 8:00 do 14:00 na základě telefonické domluvy. 
Později doručené žádosti budou z výběru automaticky vyřazeny. 
 
Místo příjmu žádosti:  
Kancelář 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. 
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Forma podání žádosti:  
 
Žádost o dotaci: žadatel podává na MAS elektronickou verzi žádosti. Písemná podoba žádosti bude žadateli 
vytištěna pracovníkem MAS. 
Povinné a nepovinné přílohy dle jednotlivých fichí: žadatel odevzdává 2x v papírové podobě (1x originál pro SZIF 
a 1x kopie pro MAS) ve dvou samostatných deskách, každá sada bude obsahovat seznam všech předkládaných 
dokumentů – příloh s uvedením počtu stran. 
 

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. Stavební povolení musí být 
předloženo a pravomocné nejdéle do zasedání hodnotitelské komise.  

 
Výběr projektů:  
Výběr projektů je založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Vybrány budou ty projekty, které 
dosáhly nejlepšího bodového ohodnocení. Hodnotitelská komise má právo na základě konsensu rozdělit finanční 
prostředky v rámci alokace dané výzvy mezi jednotlivé fiche s ohledem na naplňování finančního plánu a 
monitorovacích indikátorů. Zároveň má právo definovat pro jednotlivé fiche minimální procentuální hranici 
přidělených bodů, kterou musí projekt splnit, aby byl vybrán.  
 
Prezentace projektu:  
Žadatel bude svůj projekt prezentovat na veřejném vystoupení před hodnotitelskou komisí, předpokládaný termín 
11.–13. 6. 2012. 
 
Doba a místo realizace projektu: 
 

Zahájení realizace projektu:   
Způsobilé výdaje pro realizaci projektu bude možné realizovat ode dne registrace žádosti na RO SZIF 
(červenec 2012) 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. 
 
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 (cca podzim 2012). 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 MAS Království – Jestřebí hory  
(s výjimkou exkurzí a propagačních akcí) viz územní vymezení MAS a mapa regionu. 



 

 
 

                                                                                            

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

 
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 V. 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. 
 
Kontakty pro bližší informace a bezplatné konzultace: 
 

Jméno Funkce Telefon E-mail 

Ing. Lada Nevečeřalová, MBA Manažerka MAS pro LEADER 725632679 lada.n@centrum.cz 

Dagmar Peterková Administrátorka pro LEADER 725632679 peterkova@kjh.cz 
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Informace o fichích 
 

Fiche č. 1 Infrastruktura a zlepšování vzhledu obcí 
 
Hlavní opatření: III. 2. 1. 1. Obnova a rozvoj vesnic 
 
Vedlejší opatření 1: III. 2. 1. 2. Občanské vybavení a služby 
 
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. Zajištění územních plánů a zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity pro 
bydlení, podnikání a relaxaci. 
 
Typy žadatelů:  

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.), 

5. zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí, 

6. příspěvkové organizace zřízené obcí. 
 
Způsobilé výdaje: min. 50.000,- Kč max. 1.500.000,- Kč  
 
Režim podpory a maximální míra pro hlavní opatření 1: 
Nezakládající veřejnou podporu: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
Režim de minimis: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
Režim podpory a maximální míra pro vedlejší opatření 2: 
Nezakládající veřejnou podporu: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
Režim de minimis: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
Maximální hranice částky poskytnuté součtem dotací na jednoho žadatele za pětileté programové období činí 
4 000 000 Kč. 
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Fiche č. 2 Občanská vybavenost   
 
Hlavní opatření: III. 2. 1. 2. Občanské vybavení a služby 
 
Vedlejší opatření 1: III. 2. 2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
 
Vedlejší opatření 2: III. 2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic 
 
Cíl fiche:  
Cílem fiche je budovat a zlepšovat občanské vybavení a služby v obcích v oblasti veřejné správy, školství, 
zdravotnictví, sociálních služeb, kultury, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče, základní obchodní 
infrastruktury, tělovýchovy a sportu. Budovat a vybavovat integrovaná informační a školicí střediska využívající 
informační a komunikační technologie. Obnovovat a udržovat veřejná prostranství a zeleň v obcích a zlepšovat 
celkový vzhled obcí. 
Dále zachovat a rozvíjet prvky kulturního dědictví a uchovat bohatství a rozmanitost obcí a krajiny. Přispívat ke 
zvyšování kvality života místních obyvatel. 
 
Typy žadatelů:  

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, 

5. zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí, 

6. příspěvkové organizace zřízené obcí. 
 
Způsobilé výdaje: min. 50.000,- Kč max. 1.500.000,- Kč  

  
Režim podpory a maximální míra pro hlavní opatření 
Nezakládající veřejnou podporu: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
Režim de minimis: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
Bloková vyjimka: 60, 50, 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
Režim podpory a maximální míra pro vedlejší opatření 1 
Nezakládající veřejnou podporu: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
Režim de minimis: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
Režim podpory a maximální míra pro vedlejší opatření 2 
Nezakládající veřejnou podporu: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
Režim de minimis: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
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Maximální hranice částky poskytnuté součtem dotací na jednoho žadatele za pětileté programové období činí  
4 000 000 Kč. 
 
 

Fiche č. 3 Vzdělávání a osvěta 
 
Hlavní opatření: 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 kvalifikaci chceme zasadit 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 žadatelů: 

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. 40/1964Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
3. neziskové organizace s právní subjektivitou, 
4. příspěvkové organizace zřízené obcí. 

 
Způsobilé výdaje: min. 10.000,- Kč max. 500.000,- Kč  

  
Režim podpory a maximální míra pro hlavní opatření 
Režim de minimis: 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
Maximální hranice částky poskytnuté součtem dotací na jednoho žadatele za pětileté programové období činí 
4 000 000 Kč. 
 
 

Fiche č. 4 Cestovní ruch a propagace 
 
Hlavní opatření: III. 1. 3. 2. Ubytování a sport 
 
Vedlejší opatření 1: III. 1. 3. 1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky  
 
Cíl fiche: 
Realizací fiche budou podpořeny investice do budování nových, rekonstrukce a modernizace stávajících 
ubytovacích a stravovacích kapacit, doprovodné sportovně-rekreační infrastruktury pro návštěvníky ubytovacích 
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zařízení i ostatní turisty a zkvalitnění návštěvnických služeb a případně i nových netradičních forem pro relaxaci 
návštěvníků regionu. V centru zájmu stojí například stávající nabídka doplňkových sportovních aktivit v cestovním 
ruchu (různé typy hřišť a ploch pro sportovní vyžití, pěší a cykloturistika, hippostezky, naučné stezky atd.). 
 
Typy žadatelů: 

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. obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
3. svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
4. 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), 

5. zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, 

6. nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu, 
7. příspěvkové organizace zřízené obcí. 

 
Způsobilé výdaje: min. 50.000,- Kč max. 1.500.000,- Kč  

  
Režim podpory a maximální míra pro hlavní opatření 
Režim de minimis: 60, 50, 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
Bloková výjimka: 60, 50, 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
Režim podpory a maximální míra pro vedlejší opatření  
Režim de minimis: 60, 50, 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
Bloková výjimka: 60, 50, 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
Maximální hranice částky poskytnuté součtem dotací na jednoho žadatele za pětileté programové období činí 
4 000 000 Kč. 
 
Podmínkou pro přidělení bodů za preferenční kritérium č. 12 (Zkušenosti žadatele, popř. připravenost k realizaci 

projektu) je doložení podnikatelské vize – plánu. 
 
 

Fiche č. 5 Nové příležitosti pro zemědělce 
 
Hlavní opatření: III. 1. 1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 
 
Cíl fiche: 
Opatření je zaměřeno na realizaci jednotlivých aktivit ve venkovských oblastech. V rámci diverzifikace činností 
zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického 
potenciálu a zajištění podmínek pro kvalitní život místních obyvatel a stability venkovského prostoru při podpoře 
zaměstnanosti. Podpora je určena na zahájení a rozvoj aktivit zejména v oblasti výroby a zpracování včetně 
podpory tradičních řemesel. Dále je podpora určena pro výstavbu decentralizovaných zařízení pro využití 
obnovitelných zdrojů paliv a energie (biomasy) pro vytápění nebo výrobu elektrické energie a tepla a zařízení pro 
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zpracování biomasy za účelem výroby alternativních paliv (např. tvarovaná biopaliva – pelety, peletky, brikety). 
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. 
Diverzifikace je ve venkovských oblastech nezbytná pro růst, zaměstnanost a udržitelný rozvoj a přispívá tedy k 
lepší územní rovnováze v hospodářském i sociálním smyslu. 
 
Typy žadatelů 

1. fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě minimálně 2 roky v souladu se zákonem 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 

2. v rámci záměru 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) ve smlouvě o sdružení je 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. 1.500.000,- Kč  

  
Režim podpory a maximální míra pro hlavní opatření 
Režim de minimis: 60, 50, 40, (30) % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
Bloková výjimka: 60, 50, 40, (30) % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
Není-li výše stanovena nižší míra podpory, maximální výše dotace v záměru b) činí 30 % způsobilých výdajů. Pokud 
žadatel v rámci tohoto záměru neuplatňuje výdaje z kódu 937, použije se maximální procento dotace jako pro 
záměry a), c), d). 
 
Maximální hranice částky poskytnuté součtem dotací na jednoho žadatele za pětileté programové období činí 
4 000 000 Kč. 
 
Podmínkou pro přidělení bodů za preferenční kritérium č. 12 (Zkušenosti žadatele, popř. připravenost k realizaci 

projektu) je doložení podnikatelské vize – plánu. 
 
 

Fiche č. 6 Kulturní dědictví venkova 
 
Hlavní opatření: III. 2. 2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova  
 
Vedlejší opatření 1: III. 2. 1. 2. Občanské vybavení a služby 
 
Vedlejší opatření 2: III. 2. 1. 1. Obnova a rozvoj vesnic  
 
Cíl fiche: 
Cílem fiche je vypracování studií nebo programů a výdaje spojené záchranou a obnovou, udržováním, 
zhodnocováním a využitím kulturního dědictví venkova. Jedná se především o investice do kulturních památek, 
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památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, alejí a dále 
na budování stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké 
aktivity a tradiční lidovou kulturu. Dotace je určena projektům, které slouží k veřejně prospěšné činnosti a nejsou 
využívány k ekonomickému prospěchu žadatele či provozovatele. 
 
Typy žadatelů: 

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, 

5. zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí, 

6. fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, 

7. příspěvkové organizace zřízené obcí. 
 

 
Způsobilé výdaje: min. 50.000,- Kč max. 1.500.000,- Kč  

  
Režim podpory a maximální míra pro hlavní opatření 
Nezakládající veřejnou podporu: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
Režim de minimis: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
Režim podpory a maximální míra pro vedlejší opatření 1 
Nezakládající veřejnou podporu: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
Režim de minimis: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
Režim podpory a maximální míra pro vedlejší opatření 2 
Nezakládající veřejnou podporu: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
Režim de minimis: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
Maximální hranice částky poskytnuté součtem dotací na jednoho žadatele za pětileté programové období činí 
4 000 000 Kč. 
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Fiche č. 7 Podpora drobného podnikání 
 
Hlavní opatření: III. 1. 2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
 
Cíl fiche: 
Cílem fiche je podpořit začínající i stávající podnikatele v rozvoji podniků nejmenší velikosti tzv. mikropodniků 
včetně nových živností v oblasti výroby, zpracování a služeb. Cílem opatření je především vytváření nových 
pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. 
 
Typy žadatelů: 

1. Fyzické a právnické osoby 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. 

 
Způsobilé výdaje: min. 50.000,- Kč max. 2.000.000,- Kč  

  
Režim podpory a maximální míra pro hlavní opatření 
Režim de minimis: 60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
Bloková výjimka: 60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
Maximální hranice částky poskytnuté součtem dotací na jednoho žadatele za pětileté programové období činí 
4 000 000 Kč. 
 
Podmínkou pro přidělení bodů za preferenční kritérium č. 12 (Zkušenosti žadatele, popř. připravenost k realizaci 

projektu) je doložení podnikatelské vize – plánu. 
 
 

Fiche č. 8 Rozhledny a naučné stezky 
 
Hlavní opatření: III. 1. 3. 1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky 
 
Cíl fiche: 
 
Cílem fiche je rozvoj aktivit v oblasti venkovského cestovního ruchu se zaměřením na budování rozhleden, pěších 
a lyžařských tras a stezek, hippostezek  a dalších tematických stezek mimo území lesů. Smyslem je poskytnou 
komfort, zázemí a zpříjemnit trávení volného času v přírodě pro turisty formou zřízení odpočívadel, opravou a 
budováním odpočívadel, lávek, mostků, úvazišť pro koně, zábradlí a vyhlídek apod. 
 
Typy žadatelů: 

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. obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
3. 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, 
4. 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 
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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), 

5. zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, 

6. nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu, 
7. příspěvkové organizace zřízené obcí. 
 

Způsobilé výdaje: min. 50.000,- Kč max. 1.500.000,- Kč  
  

Režim podpory a maximální míra pro hlavní opatření 
 
Nezakládající veřejnou podporu: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
Režim de minimis: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
Bloková výjimka: 60, 50, 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
Maximální hranice částky poskytnuté součtem dotací na jednoho žadatele za pětileté programové období činí 
4 000 000 Kč. 

 
Číslo a název fiche  Minimální alokovaná částka pro 

fichi 
Fiche č. 1 Infrastruktura a zlepšování vzhledu obcí 50 000 Kč 

Fiche č. 2 Občanská vybavenost   50 000 Kč 

Fiche č. 3 Vzdělávání a osvěta 10 000 Kč 

Fiche č. 4 Cestovní ruch a propagace 50 000 Kč 

Fiche č. 5 Nové příležitosti pro zemědělce 100 000 Kč 

Fiche č. 6 Kulturní dědictví venkova 50 000 Kč 

Fiche č. 7 Podpora drobného podnikání 50 000 Kč 

Fiche č. 8 Rozhledny a naučné stezky 50 000 Kč 

 


