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

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HLUBOCKO - LIŠOVSKO O.P.S. 
 

vyhlašuje 
 

I. výzvu 
 

k předkládání žádostí o podporu projekt ů 
 

v souladu se strategií Strategický plán Leader 
 

a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, os a IV Leader 
 

1. Identifikace výzvy 
Výzva:    MAS 2008-I1 
Strategie:   Strategický plán Leader 
Program:   Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013 
Prioritní osa:   IV - Leader 
Opatření:   IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 
 
Žadatel ucházející se o podporu v této výzvě, bude postupovat při žádosti a v případě 
schválení dotace i při realizaci projektu v souladu s Pravidly  Programu rozvoje venkova 
České republiky na období 2007 - 2013 pro opat ření IV.1.1. Místní akční skupina a opat ření 
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. Oba dokumenty lze nalézt na internetových 
stránkách www.mashl.cz nebo www.szif.cz. 
 
Projekt bude realizován v souladu a k napln ění Strategického plánu Leader  Místní akční 
skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. Dokument je k dispozici na internetových stránkách 
www.mashl.cz. 
 

2. Strategie, vyhlašované Fiche 
Strategický plán Leader Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. byl zpracován 
v roce 2007. K realizaci tohoto strategického plánu byly vytvořeny 3 Fiche  představující 
3 opatření, prostřednictvím kterých mohou příslušní žadatelé žádat o dotační podporu. V této 
výzvě jsou otevřeny pro příjem žádostí o podporu projektů všechny Fiche, kterými jsou: 
 

                                                           
1 Vyhlašovaná výzva k předkládání žádostí o podporu projektů je první výzvou MAS Hlubocko – Lišovsko o.p.s. 
k naplnění strategie 2007 – 2013, a zároveň první výzvou v roce 2008. 
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Fiche 1 Podpora cestovního ruchu 
Cílem Fiche je rozvoj regionu prostřednictvím projektů zaměřených na rozvoj pěších tras, 
vinařských stezek a hippostezek a dále prostřednictvím projektů zaměřených na rozvoj 
ubytování a sportu. 
 
Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic 
Tato Fiche sleduje obecný cíl Obnova a rozvoj vesnic. V rámci obecného cíle sleduje tyto 
cíle speciální:  

a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 
b) Vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu 
c) Územní plán 

 
Fiche 3 Ochrana a rozvoj kulturního d ědictví venkova 
Cílem Fiche je ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. 
 
Popis jednotlivých Fichí je k dispozici na internetových stránkách www.mashl.cz. 

3. Oprávn ění žadatelé 
Fiche Oprávn ění žadatelé 

Záměr a) i b) 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. 
Záměr a) 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). 
Záměr a) Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Fiche 1 
Podpora 

cestovního ruchu 

Záměr a) i b) 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. 
Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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. 
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). 
Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Fiche 2 
Obnova a rozvoj 

vesnic 
 

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. 
Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Fiche 3 

Ochrana a rozvoj 
kulturního d ědictví 

venkova  

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

 

4. Kritéria p řijatelnosti 
Fiche Kritéria p řijatelnosti 

Projekt je realizován na území působnosti MAS2. 
Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche. 
Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi. 
Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou. 
Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací zařízení. Stravovací 
zařízení může být budováno pouze jako součást ubytovacího zařízení a musí 
být společně s ubytovací kapacitou předmětem jednoho projektu. 

Fiche 1 
Podpora 

cestovního ruchu 
Je-li předmětem projektu ubytovací kapacita, musí mít maximálně 60 lůžek 
nejméně po dobu vázanosti projektu na účel. V případě kempů se maximální 
ubytovací kapacita vztahuje na stabilní lůžka (např. lůžka v chatkách, 
srubech). 
Projekt je realizován na území působnosti MAS2. 
Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche. 
Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi. 
Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou. 
Projekty týkající se výstavby vodovodů, kanalizací a ČOV budou podpořeny 
pouze mimo území vyžadující zvláštní ochranu (NP a CHKO včetně jejich 
ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000) a mimo povodí vodního 
díla Nové Mlýny; uvedená území náleží do oblasti dotací poskytovaných 
z Operačního programu Životní prostředí. 

Fiche 2 
Obnova a rozvoj 

vesnic 
 

Projekt musí být realizován ve veřejném zájmu a nezvýhodňovat ekonomicky 
jeho vlastníka ani jeho provozovatele, nesmí narušit soutěž na vnitřním trhu 
EU zvýhodněním určitých podniků nebo odvětví výroby a nemá dopad na 
obchod mezi členskými státy EU. 
Projekt je realizován na území působnosti MAS2. 
Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche. 
Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi. 

Fiche 3 
Ochrana a rozvoj 

kulturního d ědictví 
venkova  Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou. 

 

5. Další podmínky 
Délka realizace projektu je maximáln ě 18 měsíců, resp. 36 měsíců (v případě financování 
formou leasingu) od podpisu Dohody na RO SZIF v Českých Budějovicích. 
 
Samotná realizace projektů může začít až od zaregistrování žádosti  o dotaci na RO SZIF. 
 
                                                           
2 Území obcí Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, 
Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic, Úsilného, Vitína a Zvíkova. 
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Dotace se poskytuje na základě žádosti o proplacení  výdaj ů projektu  a příslušné 
dokumentace dle podmínek jednotlivých Fichí. Žadatel je povinen předložit žádost o 
proplacení nejdříve na MAS, následně na příslušné RO SZIF v termínu stanoveném 
Dohodou, nejpozději do 18 resp. 36 měsíců od podpisu Dohody. 
 
Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu  Dohody . 
 
V daném kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci  jedné Fiche pouze jedinou 
žádost o dotaci . 
 
Žadatel nečerpá finanční prostředky na předmět, pro který je požadována dotace z PRV, 
z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie. 
 
Další podmínky jsou uvedeny v jednotlivých Fichích na internetových stránkách 
www.mashl.cz. 
 

6. Finanční zdroje 
Podpora je přímá nenávratná dotace . 
 

Fiche Max. výše podpory (%) Max. způsobilé výdaje (K č) 
Fiche 1 

Podpora cestovního ruchu  56 / 46 / 363 2 000 000 

Fiche 2 
Obnova a rozvoj vesnic 90 2 000 000 

Fiche 3 
Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví venkova  
90 2 000 000 

 
Objem finančních prostředků pro I. výzvu činní 4 920 407 Kč. 
 
Místní akční skupina Hluboko - Lišovsko o.p.s. si vyhrazuje právo nedoporučit přidělení 
všech dostupných finančních prostředků, a to v případě, že neobdrží dostatečný počet 
kvalitních projektových záměrů, případně rozhodnout o přesunutí finančních prostředků 
z jedné Fiche do jiných. 
 

7. Náležitosti žádosti o dotaci a její podání 
Náležitosti žádosti o dotaci 
Žádost o dotaci musí být předložena na závazném formulá ři. Součástí žádosti o dotaci je 
projekt , který obsahuje komplexní údaje o projektu (název, identifikace žadatele, popis 
projektu, místo realizace, rozpočet, cíl, zdůvodnění, činnosti, způsob realizace, 
harmonogram realizace, výsledky a dopady) a další povinné, příp. nepovinné přílohy . 
 
Formulář žádosti o dotaci, instruktážní list k vyplňování žádosti o dotaci a osnova projektu 
včetně příloh jsou ke stažení na internetových stránkách www.mashl.cz. 
 
Žadatel musí doručit do kanceláře MAS Hlubocko - Lišovsko o.p.s. (Masarykova 1, 373 41 
Hluboká nad Vltavou) žádost o dotaci společně s přílohami 2x v tišt ěné podob ě, navíc 
žádost o dotaci a projekt 2x v elektronické podob ě na CD nosiči v aplikaci ADOBE. 
                                                           
3 Maximální výše dotace závisí na typu žadatele a jeho velikosti. Pro malé podniky je stanovena max. výše 
dotace 56 %, pro střední podniky 46 % a pro velké podniky, NNO a zájmová sdružení právnických osob 36 %. 
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Žadatel předkládá a podepisuje žádost  o dotaci před zmocn ěným pracovníkem  MAS 
Hlubocko - Lišovsko o.p.s. osobn ě nebo prost řednictvím zmocn ěného zástupce . Čestné 
prohlášení  musí být podepsáno pouze žadatelem osobn ě, tj. není možné nechat podepsat 
čestné prohlášení pověřenou osobou, ale pověřená osoba může k zaregistrování přinést 
čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou s úředně ověřeným podpisem . 
 
Termín p říjmu žádostí 
Vyhlášení výzvy: 15. 9. 2008 
Příjem žádostí  22. 9. 2008 - 7. 10. 2008 (v předem domluveném termínu) 
Příjem žádostí končí: 7. 10. 2008 v 15:00  
 
Jakákoliv žádost obdržená po konečném termínu nebude přijata. Za přijetí žádosti je 
považováno osobní doručení s datem a časem proti podpisu. 
 
Místo p říjmu žádostí 
Příjem žádostí bude probíhat v kanceláři MAS Hlubocko - Lišovsko o.p.s., Masarykova 1, 
373 41 Hluboká nad Vltavou. 
 

8. Další informace a kontakty 
Podrobné informace o poskytování finanční podpory v rámci I. výzvy MAS Hlubocko - 
Lišovsko o.p.s. včetně podrobného harmonogramu administrace jsou uvedeny na 
internetových stránkách www.mashl.cz. Kompletní informace o Programu rozvoje venkova 
České republiky v období 2007 - 2013, osa IV Leader jsou uvedené na internetových 
stránkách Ministerstva zemědělství ČR www.mze.cz nebo Státního zemědělského 
intervenčního fondu www.szif.cz. 
 
Kontaktní adresa:  Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s., Masarykova 1, 373 41 

Hluboká nad Vltavou 
Kontaktní osoba:  Ing. Michaela Valtrová, manager@mashl.cz, 775 643 106 
www:    www.mashl.cz 
 

Použité zkratky 
MAS   místní akční skupina 
PRV   Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013 
RO SZIF  regionální odbor SZIF 
SZIF   státní zemědělský intervenční fond 


