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Evropský zem�d�lský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 
 
 

MÍSTNÍ AK�NÍ SKUPINA HLUBOCKO - LIŠOVSKO o.p.s. 
 

vyhlašuje 
 

VIII. výzvu 
 

k p�edkládání žádostí o podporu projekt� 
 

v souladu se strategií Strategický plán Leader 
 

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

1. Identifikace výzvy 
Výzva:   MAS 2013-VIII1 
Strategie:  Strategický plán Leader 
Program:  Program rozvoje venkova �eské republiky na období 2007 - 2013 
Prioritní osa:  IV - Leader 
Opat�ení:  IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 
Alokace:  4 979 060,00 K� 
Kolo p�íjmu PRV: 19 
 
Žadatel ucházející se o podporu v této výzv�, bude postupovat p�i žádosti a v p�ípad� 
schválení dotace i p�i realizaci projektu v souladu s Pravidly Programu rozvoje venkova 
�eské republiky na období 2007 - 2013 pro opat�ení IV.1.1. Místní ak�ní skupina a opat�ení 
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�ní Strategického plánu Leader Místní ak�ní 
skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. Dokument je k dispozici na internetových stránkách 
www.mashl.cz. 

2. Strategie, vyhlašované Fiche 
Strategický plán Leader Místní ak�ní skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. byl zpracován 
v roce 2007. K realizaci tohoto strategického plánu jsou vytvo�eny 4 Fiche p�edstavující 
opat�ení, prost�ednictvím kterých mohou p�íslušní žadatelé žádat o dota�ní podporu. V této 
výzv� jsou otev�eny pro p�íjem žádostí o podporu projekt� t�i Fiche, kterými jsou: 
 
                                                           
1 Vyhlašovaná výzva k p�edkládání žádostí o podporu projekt� je osmou výzvou MAS Hlubocko - Lišovsko o.p.s. 
k napln�ní strategie 2007 - 2013 a zárove� první výzvou v roce 2013. 
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Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic 
Projekty realizované v rámci této Fiche se zam��í na oblast technické a dopravní 
infrastruktury v�etn� vodohospodá�ské, zajišt�ní územních plán� a zlepšení vzhledu obcí, 
a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity obcí pro bydlení, podnikání i relaxaci. 
 
Fiche 3 Ochrana a rozvoj kulturního d�dictví venkova 
Projekty realizované v rámci této Fiche se zam��í na tvorbu studií a program� obnovy, 
využití a regenerace kulturního d�dictví venkova, obnovu a zhodnocování kulturního d�dictví 
venkova a na podporu stálých výstavních expozic a muzeí. 
 
Fiche 4 Podpora zem�d�lství 
Projekty realizované v rámci této Fiche se zam��í zejména na investice do zem�d�lských 
staveb a technologií ur�ených pro živo�išnou výrobu a pro rostlinnou výrobu. 
 
Popis jednotlivých Fichí je k dispozici na internetových stránkách www.mashl.cz. 

3. Oprávn�ní žadatelé 
Fiche Oprávn�ní žadatelé 

Fiche 2 
Obnova a rozvoj 

vesnic 
 

Obce podle zákona �. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
Svazky obcí dle zákona �. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� a zákona �. 40/1964 Sb., ob�anský zákoník, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
Nestátní neziskové organizace podle zákona �. 83/1990 Sb., o sdružování 
ob�an�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (ob�anská sdružení), zákona 
�. 248/1995 Sb., o obecn� prosp�šných spole�nostech a o zm�n� a dopln�ní 
n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (obecn� prosp�šné 
spole�nosti), zákona �. 227/1997 Sb., o nadacích a nada�ních fondech a o 
zm�n� a dopln�ní n�kterých souvisejících zákon� (zákon o nadacích 
a nada�ních fondech), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (nadace). 
Církve a jejich organizace dle zákona �. 3/2002 Sb., o svobod� 
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských spole�ností a o 
zm�n� n�kterých zákon� (zákon o církvích a náboženských spole�nostech). 
Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona 
�. 40/1964 Sb., ob�anský zákoník, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, jsou-li jejich 
�leny obce, svazky obcí. 
P�ísp�vkové organizace z�ízené obcí. 

Fiche 3 
Ochrana a rozvoj 

kulturního d�dictví 
venkova 

Obce podle zákona �. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
Svazky obcí dle zákona �. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� a zákona �. 40/1964 Sb., ob�anský zákoník, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
Nestátní neziskové organizace podle zákona �. 83/1990 Sb., o sdružování 
ob�an�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (ob�anská sdružení), zákona 
�. 248/1995 Sb., o obecn� prosp�šných spole�nostech a o zm�n� a dopln�ní 
n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (obecn� prosp�šné 
spole�nosti), zákona �. 227/1997 Sb., o nadacích a nada�ních fondech a o 
zm�n� a dopln�ní n�kterých souvisejících zákon� (zákon o nadacích 
a nada�ních fondech), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (nadace). 
Církve a jejich organizace dle zákona �. 3/2002 Sb., o svobod� 
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských spole�ností a o 
zm�n� n�kterých zákon� (zákon o církvích a náboženských spole�nostech). 
Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona 
�. 40/1964 Sb., ob�anský zákoník, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, jsou-li jejich 
�leny obce, svazky obcí 
Fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona �. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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Fiche Oprávn�ní žadatelé 
P�ísp�vkové organizace z�ízené obcí. 

Fiche 4 
Podpora 

zem�d�lství 

Zem�d�lský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká 
v zem�d�lské výrob� v souladu se zákonem �. 252/1997 Sb., o zem�d�lství, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

4. Kritéria p�ijatelnosti 
Fiche Kritéria p�ijatelnosti 

Fiche 2 
Obnova a rozvoj 

vesnic 
 

Projekt je realizován na území p�sobnosti MAS (s výjimkou exkurzí 
a propaga�ních akcí). V p�ípad� slou�ení nebo zániku MAS pro další 
programové období 2014+ nemusí být toto kritérium p�ijatelnosti spln�no po 
dobu vázanosti projektu na ú�el; 
Projekt musí spl�ovat ú�el a rozsah p�íslušné Fiche a musí být v souladu s 
Pravidly IV.1.2.;  
Žadatel/P�íjemce dotace musí spl�ovat definici p�íjemce dotace stanovenou v 
p�íslušné Fichi ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a po celou dobu 
vázanosti projektu na ú�el (není-li u konkrétních opat�ení/podopat�ení 
stanoveno jinak);  
Projekt je v souladu s p�íslušnou právní úpravou;  
Žadatelem nem�že být p�íjemce dotace opat�ení IV.1.1., státní podnik, 
zahrani�ní fyzická osoba, která nemá trvalé bydlišt� na území �R, ani 
zahrani�ní právnická osoba, která nemá sídlo na území �R;  
Projekty týkající se výstavby a rekonstrukce vodovod�, kanalizací a �OV v 
rámci zám�ru b) budou podpo�eny pouze mimo území vyžadující zvláštní 
ochranu (NP a CHKO v�etn� jejich ochranných pásem, lokality soustavy 
Natura 2000, území CHOPAV a ochranná pásma vodních zdroj�) a mimo 
povodí vodního díla Nové Mlýny; uvedená území náleží do oblasti dotací 
poskytovaných z Opera�ního programu Životní prost�edí;  
V p�ípad� realizace zp�sobilých výdaj� ze zám�ru b) m�že být žadatelem 
pouze obec nebo svazek obcí; v p�ípad� realizace zp�sobilých výdaj� ze 
zám�ru c) m�že být žadatelem pouze obec;  

Fiche 3 
Ochrana a rozvoj 

kulturního d�dictví 
venkova 

Projekt je realizován na území p�sobnosti MAS (s výjimkou exkurzí a 
propaga�ních akcí). V p�ípad� slou�ení nebo zániku MAS pro další 
programové období 2014+ nemusí být toto kritérium p�ijatelnosti spln�no po 
dobu vázanosti projektu na ú�el; 
Projekt musí spl�ovat ú�el a rozsah p�íslušné Fiche a musí být v souladu s 
Pravidly IV.1.2.;  
Žadatel/P�íjemce dotace musí spl�ovat definici p�íjemce dotace stanovenou v 
p�íslušné Fichi ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a po celou dobu 
vázanosti projektu na ú�el (není-li u konkrétních opat�ení/podopat�ení 
stanoveno jinak);  
Projekt je v souladu s p�íslušnou právní úpravou;  
Žadatelem nem�že být p�íjemce dotace opat�ení IV.1.1., státní podnik, 
zahrani�ní fyzická osoba, která nemá trvalé bydlišt� na území �R, ani 
zahrani�ní právnická osoba, která nemá sídlo na území �R;  

Fiche 4 
Podpora 

zem�d�lství 

Projekt je realizován na území p�sobnosti MAS (s výjimkou exkurzí a 
propaga�ních akcí). V p�ípad� slou�ení nebo zániku MAS pro další 
programové období 2014+ nemusí být toto kritérium p�ijatelnosti spln�no po 
dobu vázanosti projektu na ú�el; 
Projekt musí spl�ovat ú�el a rozsah p�íslušné Fiche a musí být v souladu s 
Pravidly IV.1.2.;  
Žadatel/P�íjemce dotace musí spl�ovat definici p�íjemce dotace stanovenou 
v p�íslušné Fichi ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a po celou dobu 
vázanosti projektu na ú�el (není-li u konkrétních opat�ení/podopat�ení 
stanoveno jinak);  
Projekt je v souladu s p�íslušnou právní úpravou;  
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Fiche Kritéria p�ijatelnosti 
Žadatelem nem�že být p�íjemce dotace opat�ení IV.1.1., státní podnik, 
zahrani�ní fyzická osoba, která nemá trvalé bydlišt� na území �R, ani 
zahrani�ní právnická osoba, která nemá sídlo na území �R;  
Žadatel podniká minimáln� 2 roky v zem�d�lství (u Osv�d�ení o zápisu do 
evidence zem�d�lského podnikatele rozhoduje p�edpokládané datum 
zahájení �innosti, pokud není uvedeno, tak datum vystavení Osv�d�ení); 

5. Další podmínky 
Délka realizace projektu je maximáln� 24 m�síc�, resp. 36 m�síc� (v p�ípad� financování 
formou leasingu) od podpisu Dohody na RO SZIF v �eských Bud�jovicích. 
 
Samotná realizace projekt� m�že za�ít až od zaregistrování žádosti o dotaci na RO SZIF. 
Dotace se poskytuje na základ� žádosti o proplacení výdaj� projektu a p�íslušné 
dokumentace dle podmínek jednotlivých Fichí. Žadatel je povinen p�edložit žádost 
o proplacení nejd�íve na MAS, následn� na p�íslušné RO SZIF v termínu stanoveném 
Dohodou, nejpozd�ji do 24 resp. 36 m�síc� od podpisu Dohody. 
 
Lh�ta vázanosti projektu na ú�el je 5 let od podání žádosti o proplacení. 
 
V daném kole p�íjmu žádostí m�že žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou 
žádost o dotaci. 
 
Žadatel/p�íjemce dotace (v p�ípad� sdružení všichni jeho ú�astníci) ne�erpá finan�ní 
prost�edky na stejné zp�sobilé výdaje, pro které je požadována dotace z PRV, 
z rozpo�tových kapitol státního rozpo�tu, z rozpo�tových kapitol krajských rozpo�t�, státních 
fond� nebo jiných fond� Evropské unie 
 
Projekt realizovaný v rámci Fiche musí �erpat více než polovinu všech zp�sobilých výdaj� 
z hlavního opat�ení / podopat�ení. 
 
Další podmínky jsou uvedeny v jednotlivých Fichích na internetových stránkách 
www.mashl.cz. 

6. Finan�ní zdroje 
Podpora je p�ímá nenávratná dotace. 
 

Fiche Max. výše podpory 
(%) 

Min. zp�sobilé výdaje, 
ze kterých je 

stanovena dotace (K�) 

Max. zp�sobilé 
výdaje, ze kterých je 

stanovena dotace (K�) 
Fiche 2 

Obnova a rozvoj 
vesnic 

90 50 000,- 2 000 000,- 

Fiche 3 
Ochrana a rozvoj 

kulturního d�dictví 
venkova 

90 50 000,- 2 000 000,- 

Fiche 4 
Podpora zem�d�lství 40 50 000,- 2 000 000,- 
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Fiche Minimální alokace dle 
jednotlivých Fichí (K�)2 

P�edpokládaná alokace 
dle jednotlivých Fichí (%) 

Fiche 2 
Obnova a rozvoj vesnic 1 000 000,- 56 

Fiche 3 
Ochrana a rozvoj 

kulturního d�dictví 
venkova 

400 000,- 22 

Fiche 4 
Podpora zem�d�lství 400 000,- 22 

7. Náležitosti žádosti o dotaci a její podání 
Náležitosti žádosti o dotaci 
Žádost o dotaci musí být p�edložena na závazném formulá�i a spolu s ní musí být doloženy 
veškeré povinné, p�íp. nepovinné p�ílohy. Ve výjime�ných p�ípadech (nap�. stavební 
povolení není v dob� p�edložení žádosti ješt� pravomocné) je možno doložit povinné p�ílohy 
až po odevzdání žádosti o dotaci, nejpozd�ji však ke dni jednání Výb�rové komise MAS. 
 
Formulá� žádosti o dotaci je ke stažení na internetových stránkách www.mashl.cz. 
 
Žadatel musí doru�it do kancelá�e MAS Hlubocko - Lišovsko o.p.s. (Masarykova 1, 373 41 
Hluboká nad Vltavou) elektronickou verzi žádosti o dotaci na CD nosi�i (žádost bude 
vytišt�na p�i p�íjmu) a p�ílohy k žádosti v tišt�né podob� ve dvou paré.  
 
Žadatel p�edkládá a podepisuje žádost o dotaci p�ed zmocn�ným pracovníkem MAS 
Hlubocko - Lišovsko o.p.s. osobn� nebo prost�ednictvím zmocn�ného zástupce/ 
zástupc�. Pokud žadatel podává žádost prost�ednictvím zmocn�ného zástupce/ 
zástupc�, musí zmocn�ný zástupce k podání žádosti p�edložit zvláš� vytišt�ná �estná 
prohlášení s ú�edn� ov��eným podpisem žadatele.  
 
Termín p�íjmu žádostí 
Vyhlášení výzvy:   18. 4. 2013 
P�íjem žádostí: 29. 4. - 14. 5. 2013 (v p�edem domluveném termínu od 

8:00 do 16:00) 
P�íjem žádostí kon�í:   14. 5. 2013 ve 12:00 
Registrace Žádostí na RO SZIF: �erven 2013 
 
Jakákoliv žádost obdržená po kone�ném termínu nebude p�ijata. Za p�ijetí žádosti je 
považováno osobní doru�ení s datem a �asem proti podpisu. 
 
Místo p�íjmu žádostí 
P�íjem žádostí bude probíhat v kancelá�i MAS Hlubocko - Lišovsko o.p.s., Masarykova 1, 
373 41 Hluboká nad Vltavou. 

8. Další informace a kontakty 
Podrobné informace o poskytování finan�ní podpory v rámci VIII. výzvy MAS Hlubocko - 
Lišovsko o.p.s. v�etn� podrobného harmonogramu administrace jsou uvedeny na 
internetových stránkách www.mashl.cz. Kompletní informace o Programu rozvoje venkova 
�eské republiky v období 2007 - 2013, osa IV Leader jsou uvedené na internetových 

                                                           
2 Pokud suma požadované dotace v ur�ité Fichi bude nižší než minimální �ástka alokovaná na tuto 
Fichi dle výzvy, budou zbývající finan�ní prost�edky p�esunuty do ostatních Fichí. 
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stránkách Ministerstva zem�d�lství �R www.mze.cz nebo Státního zem�d�lského 
interven�ního fondu www.szif.cz. 
 
Projekty budou posuzovány Výb�rovou komisí v souladu se zve�ejn�ným Statusem 
Výb�rové komise Místní ak�ní skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. na internetových stránkách 
www.mashl.cz, který zaru�uje transparentnost výb�ru projekt� a zamezuje st�etu zájm�. 
 
Kontaktní adresa: Místní ak�ní skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s., Masarykova 1, 373 41 

Hluboká nad Vltavou 
 
Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Tryml, manager@mashl.cz, 773 644 373 
 
www:   www.mashl.cz 

Použité zkratky 
 
�OV   �istírna odpadních vod 
�R   �eská republika 
CHKO   Chrán�ná krajinná oblast 
CHOPAV  Chrán�ná oblast p�irozené akumulace vod 
MAS   Místní ak�ní skupina 
NP   Národní park 
PRV   Program rozvoje venkova �eské republiky na období 2007 - 2013 
RO SZIF  Regionální odbor SZIF 
SZIF   Státní zem�d�lský interven�ní fond 
 


