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Místní akční skupina Podještědí o.s. 
Vyhlašuje 

7. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI 
z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 

osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 
Strategický plán Leader 

ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA  
A  

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PODJEŠTĚDÍ II 
 

Termíny příjmu žádostí 
 
Vyhlášení výzvy: 1. prosince 2010  
Příjem projektů:  3. ledna 2011 – 31.ledna 2011 do 12:00 hod 
Způsob a místo podání žádostí 
Žadatel předloží žádost osobně (prostřednictvím statutárního zástupce nebo osoby pověřené 
plnou mocí k podání žádosti – plná moc musí mít úředně ověřený podpis zmocnitele) v 
kanceláři MAS PODJEŠTĚDÍ MÚ Proseč pod Ještědem 89 po předchozí domluvě termínu na 
tel. 724282285. 
Všechny žádosti doručené jiným způsobem nebo po tomto termínu budou automaticky vyřazeny. 
Žádost o dotaci se spolu s projektem zpracovaným podle závazné osnovy předkládá ve 2 
vyhotoveních v tištěné a elektronické verzi  na CD. Obě verze musí být identické. Přílohy podle 
jednotlivých fichí se předkládají pouze v tištěné verzi. 
V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o 
dotaci. 
Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů 
z hlavního opatření/podopatření. 
 
Seminář a konzultace pro žadatele 
 
Školení pro žadatele proběhne dne 07.12. 2010 od 13 hodin v Proseči pod Ještědem. Programem 
školení budou základní požadavky a specifika předkládání projektů. Účastníci obdrží 
elektronickou verzi kompletní programové dokumentace k výzvě. 
Termíny individuálních konzultací pro žadatele je třeba domluvit telefonicky na tel.: 724282285. 
 
Termíny realizace projektu a čerpání způsobilých výdajů 
 
Doba realizace projektu: max. 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 
Zahájení čerpání způsobilých výdajů (pokud není v příloze 9 u daného opatření stanoveno jinak): 



� výdaje nutné k přípravě projektu (podnikatelský záměr, marketingová studie) od 1.1.2007 
� výdaje spojené s nákupem nemovitosti od 1.1.2007 
� ostatní výdaje (realizace projektu) od zaregistrování Žádosti na SZIF 
Předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS a následně na SZIF: 
nejzazším termínem předložení na SZIF je termín stanovený v Dohodě o poskytnutí dotace – 
maximálně 24 měsíců od podpisu Dohody. Lhůta stanovená pro kontrolu orgány MAS je čtrnáct 
dní před předložením na SZIF. 
 
Území realizace projektů 
1.  Bedřichov 
2.  Bílá 
3.  Bílý Kostel nad Nisou 
4.  Cetenov 
5.  Český Dub 
6.  Dlouhý Most 
7.  Hlavice 
8.  Hodkovice nad Mohelkou 
9.  Hrádek nad Nisou 
10.  Chrastava 
11.  Chotyně 
12.  Janov nad Nisou 
13.  Janův Důl 
14.  Jeřmanice 
15.  Kryštofovo Údolí 
16.  Křižany 
17.  Mníšek 
18.  Nová Ves 
19.  Oldřichov v Hájích 
20.  Proseč pod Ještědem 
21.  Pulečný 
22.  Rádlo 
23.  Rychnov u Jablonce nad Nisou 
24.  Rynoltice 
25.  Světlá pod Ještědem 
26.  Šimonovice 
27.  Všelibice 
28.  Zdislava 
 
Alokace 
Předpokládaná alokace prostředků k rozdělení v 7. Výzvě je cca 5 500 000,- Kč. 
 
Doplňující informace 
Projektová dokumentace (Pravidla k opatření IV.1.2, Strategický plán Leader MAS Podještědí - 
ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PODJEŠTĚDÍ II a 
jednotlivé fiche), elektronický formulář žádosti o dotaci včetně instruktážního listu , závazná 
osnova projektu a další formuláře ke stažení jsou k dispozici na www.podjestedi.cz (složka 
LEADER). 
 
 
 



Aktuální podoba Žádosti, Pravidel IV.2.1 a IV.1.1 s přílohou 9, která obsahuje detailnější popis 
jednotlivých opatření, je ke stažení na www.szif.cz.   
 
Předseda MAS: Ing. Jiří Sameš (tel. 724264242, e-mail agro-bila@bluetone.cz ) 
Manažer MAS Podještědí: Ing. Luděk Suchomel, MBA (tel.: 724282285, e-mail 
ludek.suchomel@seznam.cz ) 
 
 
V 7. Výzvě k předkládání Žádostí o dotaci budou přijímány projekty pro následující fiche: 
 
Fiche 1 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství v Podještědí 
 
Hlavní opatření 
 
I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 
 
Specifické vymezení 
 
Záměr a) stavby a technologie v živočišné výrobě 
 
Definice příjemce 
 
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. 
 
Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a 
předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí 
výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení 
sloužící zemědělské výrobě. 
Poznámka : Fiche obsahuje specifické vymezení v hlavním opatření I.1.1.1. Modernizace 
zemědělských podniků na živočišnou výrobu tj. Záměr a) stavby a technologie v 
živočišné výrobě. Ve Fichi 1 nelze uplatnit kódy způsobilých výdajů na stavby a 
technologie pro rostlinnou výrobu.  
 
 
Fiche 2 Lesnická technika 
 
Hlavní opatření  
 
I.1.2.1. Lesnická technika 
 
Definice příjemce - hlavní opatření  
 
Fyzická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo 
jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. 
 
Právnická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo 
jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. 
 



Sdružení s právní subjektivitou hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví 
soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví 
obcí nebo jejích svazků. 
 
Obec hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich 
sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. 
 
Svazky obcí hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich 
sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. 
 
 
 
 
Fiche  3  Zvýšení společenské hodnoty lesů v Podještědí 
 
Hlavní opatření  
 
II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích 
 
Definice příjemce - hlavní opatření  
 
Vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa. 
 
Sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění 
funkcí lesa. 
 
 
Fiche  4 Diverzifikace ekonomických aktivit v Podještědí 
 
Hlavní opatření  
 
III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 
 
Definice příjemce  
 
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. 
 
 
Fiche  5  Podpora malého podnikání v Podještědí 
 
Hlavní opatření  
 
III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
 
Definice příjemce  
 
V rámci III. 1.2 záměr a) - fyzické i 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. 
 
 
V rámci III. 1.2. záměry b), c), d) - fyzické a právnické osoby, které podnikají v 
zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků. 
 
 
Fiche  6 Podpora venkovské turistiky v Podještědí 
 
Hlavní opatření  
 
III.1.3. Podpora cestovního ruchu 
 
Definice příjemce  
 
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  7  Podpora cestovního ruchu  a sportu v Podještědí 
 
Hlavní opatření 
 
III.1.3. Podpora cestovního ruchu 
 
Definice příjemce 
 
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. 
 
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  8  Zlepšení stavu infrastruktury v Podještědí 
 
Hlavní opatření  
 
III.2.1.1.  Obnova a rozvoj vesnic 
 



Definice příjemce  
 
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. 
 
 
Fiche  9 Občanské vybavení a služby v Podještědí 
 
Hlavní opatření  
 
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 
 
Definice příjemce  
 
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, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí 
 
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. 
 
 
Fiche  10 Diverzifikace ekonomických aktivit v občanské vybavenosti a službách v 
Podještědí 
 
Hlavní opatření  
 
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 
 
Definice příjemce  
 
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, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí 
 
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. 
 
Fiche  11 Obnova a zachování kulturního dědictví v Podještědí 
 
Hlavní opatření  
 
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
 
Definice příjemce  
 
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. 
 
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. 
 
 
Fiche  12 Rozvoj lidských zdrojů v Podještědí 
 
Hlavní opatření  
 
III.3.1. Vzdělávání a informace 
 
Definice příjemce  
 



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. 
 
Neziskové organizace s právní subjektivitou 
 
 
 
Podrobný obsah Fichí najdete na www.podjestedi.cz 
 
 
Harmonogram administrace výzvy – termíny 
 
Ukončení lhůty k předkládání projektů: 31.01.2011, do 12:00 hod. 
Kontrola úplnosti žádosti při předložení projektu – za účasti žadatele. 
Lhůta k doplnění povinných příloh: 5 pracovních dnů po provedené administrativní kontrole. 
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti do: 05.02.2011. 
Lhůta k odvolání žadatele proti vyřazení na základě administrativní kontroly 7 pracovních dní po 
dnu následujícím po datu odeslání doporučeného dopisu MAS nebo 5 pracovních dnů po 
podpisu zápisu o informování žadatele - osobní předání. 
Jednání výběrové komise - předpokládaný termín: 14.02.2011. 
Předpokládaný termín předání žádosti k registraci RO SZIF: 25.02.2011. 
 
Tato výzva byla schválena radou MAS Podještědí dne 12. listopadu 2010. 
 
Tato výzva byla upravena ve výši předpokládané alokace rozhodnutím rady dne 10.12.2011. 


