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Výzva č. 2/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader 
 

 

Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader 
na období 2007-2013 s názvem „Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel“ 
vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na projekty z Programu rozvoje venkova 
ČR na období 2007 – 2013, osa IV. Leader, opatření IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové 
strategie. 

 

1. Identifikace MAS 

MAS Horňácko a Ostrožsko, o.s. 

Zámecká 24 

687 24 Uherský Ostroh 

www.leader.ostrozsko.cz 

IČO: 270 16 005 

 

2. Název strategického plánu Leader 

 

Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel 

 

3. Termín příjmu žádostí, místo podání a způsob podání 

Datum vyhlášení výzvy:    2. 03. 2009  

Žádosti budou přijímány od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00, poslední den výzvy do 12:00.  

Datum ukončení příjmů žádostí:   10. 04. 2009, 12:00 hod.  

Žadatel předá osobně (prostřednictvím statutárního zástupce nebo osoby pověřené plnou mocí 
k podání žádosti, plná moc musí být úředně ověřená) žádost (nepodepsanou) v Informačním 
centru Přízámčí, Zámecká 24, Uherský Ostroh po předchozí domluvě na telefonu          
725 762 720.  

Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny. Při konečném 
hodnocení projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje také datum a čas podání žádosti. 

V případě osobního doručení žádosti vystaví žadateli zaměstnanec MAS potvrzení o přijetí 
žádosti. 
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Žádosti a přílohy žádosti se předkládají ve 2 pare, z nichž každé musí splňovat podmínky 
uvedené v příslušné Fichi. Žádost o dotaci se podává také v elektronické podobě. Formulář 
žádosti a instruktážní list k vyplňování žádosti o dotaci je možné stáhnout z webových stránek 
www.leader.ostrozsko.cz.  

V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou žádost o 
dotaci. 

Projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů 
z hlavního opatření/podopatření (platí v případě, že Fiche obsahuje i vedlejší opatření).  

 

4. Číslo a název Fiche a podporované aktivity 

 

Fiche: 1.  Podpora cestovního ruchu – ubytování a sport 

 

Podporované aktivity:  

1. Přestavba budovy či její části na malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení, včetně 
souvisejících aktivit (nákup vybavení, výstavba příjezdové cesty, výsadba doprovodné 
zeleně).  

2. Nová výstavba malokapacitního ubytovacího a stravovacího zařízení včetně 
souvisejících aktivit (nákup vybavení, výstavba příjezdové cesty, výsadba doprovodné 
zeleně).  

3. Rekonstrukce a modernizace objektů pro zřízení půjčoven sportovních potřeb a ploch 
pro sportovní vyžití 

4. Přestavba nevyužitých objektů pro zřízení půjčoven sportovních potřeb a plocha pro 
sportovní vyžití 

5. Nová výstavba objektů pro zřízení půjčoven sportovních potřeb a ploch pro sportovní 
vyžití 

 

Fiche: 2.  Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 

 

Podporované aktivity:  

1. Obnova místních komunikací III. a IV. třídy, doprovodné silniční vegetace a dalších 
součástí a příslušenství  

2. Nová výstavba místních komunikací III. a IV. třídy, doprovodné silniční vegetace a 
dalších součástí a příslušenství  

3. Obnova veřejných prostranství obce, osvětlení, oplocení a venkovní mobiliáře 

4. Obnova nebo nová výstavba čekáren na zastávkách veřejné hromadné dopravy 
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5. Úprava parků včetně nákupu techniky pro údržbu zeleně (vyjma ručního nářadí) 

6. Výstavba či obnova zpevněných ploch - přístupových komunikací, chodníků, 
parkovišť a ploch pro komunální odpad 

 

5. Definice žadatele 

 

Fiche: 1.  Podpora cestovního ruchu – ubytování a sport 

  

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. 

 

Fiche: 2.  Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 

 

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

5. 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. 
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6. Kriteria p řijatelnosti  

 

Fiche: 1.  Podpora cestovního ruchu – ubytování a sport 

 

1. Projekt je realizován na území působnosti MAS, vymezeného obcemi Ostrožsko - 
Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Lhota, Hluk, Blatnice pod Svatým 
Antonínkem, Blatnička , Boršice u Blatnice. Horňácko – Velká nad Veličkou, Lipov, 
Louka, Suchov, Nová Lhota, Javorník, Kuželov, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka.  

2. Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche.  

3. Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi.  

4. Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou.  

5. 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. 

6. 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).  

 

Fiche: 2.  Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí  

 

1. Projekt je realizován na území působnosti MAS, vymezeného obcemi Ostrožsko - 
Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Lhota, Hluk, Blatnice pod Svatým 
Antonínkem, Blatnička , Boršice u Blatnice. Horňácko – Velká nad Veličkou, Lipov, 
Louka, Suchov, Nová Lhota, Javorník, Kuželov, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka.  

2. Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche.  

3. Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi.  

4. Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou.  

5. 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. 

6. 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.  
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7. Doba a místo realizace projektu 

 

Způsobilé výdaje projektu je možné realizovat od doby registrace projektů na RO SZIF. 
Předpokládaný termín registrace je červen 2009. 

Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců od podpisu Dohody. Nejzazším termínem 
pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS a následně na SZIF je termín stanovený 
v Dohodě o poskytnutí dotace. Žadatel předloží žádost o proplacení výdajů ke kontrole na 
MAS 21 dní před termínem odevzdání na SZIF. 

Vymezení území realizace – projekty mohou být realizovány pouze na území obcí MAS 
Horňácko a Ostrožsko. Ostrožsko - Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Lhota, 
Hluk, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička , Boršice u Blatnice. Horňácko – Velká 
nad Veličkou, Lipov, Louka, Suchov, Nová Lhota, Javorník, Kuželov, Hrubá Vrbka, Malá 
Vrbka.  

 

8. Finanční zdroje 

 

Fiche: 1.  Podpora cestovního ruchu – ubytování a sport 

 

 Uznatelné náklady a výše dotace 

Struktura financování dle typu podniku – v procentech  

Typ podniku 

 

Max. výše 
dotace (%) 

Soukromé 
zdroje (%) 

Malé podniky 60 40 

Střední podniky 50 50 

 

Způsobilé výdaje jsou specifikovány ve Fichi 1. 

Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 2 000 000 Kč. 

Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 50 000 Kč. 
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Fiche: 2.  Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 

 

Uznatelné náklady a výše dotace 

Struktura financování dle typu projektu – v procentech  

Typ projektu 

 

Max. výše 
dotace (%) 

Soukromé 
zdroje (%) 

Neziskový projekt 90 10 

 

Způsobilé výdaje jsou specifikovány ve Fichi 2.  

Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 2 000 000 Kč. 

Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 50 000 Kč 

 

9. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace 

 

Postup zpracování žádosti, její hodnocení a schválení, požadavky na žadatele a na realizaci 
projektu, náležitosti žádosti a jednotlivých příloh je stanoven v dokumentu  Fiche opatření a 
v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci 
opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. 

Veškeré podmínky, které musí příjemce dotace splnit, jsou stanoveny  v Pravidlech, kterými 
se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Programu 
rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. 

 

10. Kontakt pro další informace 

 

Podrobné informace (formulář žádosti, závaznou osnovu projektu, instruktážní list 
k vyplňování žádosti, Fichi, povinné přílohy, koncepční dokumentace) o poskytování dotace 
v rámci realizace Strategického plánu Leader MAS Horňácko a Ostrožsko jsou uvedeny spolu 
s touto výzvou na internetových stránkách www.leader.ostrozko.cz. Pravidla Programu 
rozvoje venkova ČR 2007 -2013 jsou uvedena na internetových stránkách Ministerstva 
zemědělství ČR www.mze.cz  a Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.  
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Kontaktní adresa:  MAS Horňácko a Ostrožsko, o.s. 

    Zámecká 24 

    687 24 Uherský Ostroh 

    - budova Informačního centra Přízámčí Uh. Ostroh 

 

Kontaktní osoba:  Ing. Barbora Válková, tel. 725 762 720.  

Kontaktní e-mail :  mas@ostrozsko.cz  

 

Informační seminář pro žadatele se uskuteční 17.03.2009 v Uh. Ostrohu. Místo konání bude 
upřesněno na webových stránkách MAS.  

 

11. Administrativní postup příjmu, hodnocení a výběru projekt ů 

 

MAS nejprve provede kontrolu úplnosti přijatých Žádostí o dotaci na základě kontrolního 
listu. Neúplná Žádost o dotaci (neobsahující všechny povinné přílohy) nebude přijata místní 
akční skupinou a žadatel bude na místě o této skutečnosti a jejích důvodech písemně 
informován.  

Předložené projekty projdou na úrovni pracoviště MAS Horňácko a Ostrožsko administrativní 
kontrolou úplnosti v souladu se Strategickým plánem MAS. V případě neúplnosti Žádosti 
vyzve MAS žadatele k doplnění Žádosti. Lhůta pro odstranění formálních nedostatků činí 5 
pracovních dnů ode dne doručení.  

Následně jsou projekty postoupeny výběrové komisi MAS Horňácko a Ostrožsko ke 
konečnému výběru. Podrobný postup a kritéria hodnocení viz Fiche 1, Fiche 2 
(www.leader.ostrozsko.cz).  

Žádosti a projekty budou poté předkládány příslušnému RO SZIF k další administrativní 
kontrole a následnému hodnocení přijatelnosti z hlediska SZIF.  


