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      Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení 

      Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov 

      IČ: 26986591, Bankovní spojení: 2258040359/0800     

 _____________________________________________________ 

 

 

 

Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení (dále MAS) vyhlašuje: 
 

8. VÝZVA  

k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Strategického plánu 
Leader (dále SPL)  

 

NAŠE CESTA ROZVOJE 
k opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 

Programu rozvoje venkova ČR, osy IV. Leader 
pro 18. kolo příjmu žádostí. 

 
Registrační číslo Žádosti o realizaci SPL: 08/005/41100/564/000112 

 
 

Způsob a místo příjmu žádostí: 

 
Příjem žádostí :  28. 1. – 31.1. 2013  

   (po.: 8:00-16:00, st., čt.: 8.00-17.00 hod.; pá.: 8.00-14.00 hod.) 
- osobně prostřednictvím statutárního zástupce, nebo pověřenou osobou s úředně ověřenou 
plnou mocí (plná moc musí obsahovat jasné vymezení rozsahu zmocnění, časovou platnost 
a úředně ověřený podpis statutárního zástupce) a s dokladem o zvolení, jmenování či jiném 
způsobu delegace statutárního zástupce. 
      Doporučujeme si předem telefonicky nebo osobně zarezervovat termín příjmu žádosti. V případě zahlcení 

kanceláře žadateli v poslední den příjmu žádostí, nebudou po 14.00 hod. žadatelé s žádostmi zaregistrováni.   

 
Místo příjmu žádostí:   kancelář MAS Společná cesta 

  Rostěnice 109, 682 01 Vyškov 

  budova obecního úřadu, I. patro. 

 

Forma žádosti: 

 
Žádost o dotaci se podává v  elektronické formě na předepsaném formuláři ,,Žádost o 
dotaci“ (zveřejněném na stránkách www.mas.spolecnacesta.cz v kolonce  LEADER 2007-
2013, 8. výzva k podávání žádostí)  
Přílohy se podávají v tištěné podobě ve 4 paré (příl. uvedeny ve Fichích pol. č. 18. a 19).  
Předkládat lze pouze žádost obsahující všechny povinné přílohy vztahující se k projektu. 
Neúplné žádosti nebudou MAS přijaty. 
 
 

Předkládání  žádosti: 

 
Žádost se podává na CD nosiči dat s ozn. RW (přepisovatelné) ve formátu .doc nebo 
.pdf.  Povinné příp. nepovinné přílohy se podávají ve čtyřech stejnopisných 
vyhotoveních (1 x originál, 3 x prostá kopie)  

V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jednu Žádost o 
dotaci. 
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Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech 
způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření 
 
 

Tab.1: Fiche vyhlašované v 8. výzvě  

 
 
 

POPIS FICHÍ 

FICHE č.1                       1.1.   Zpřístupnění krajiny 

 
Cíl fiche:   Propojení obcí s okolní krajinou, celkové zlepšení venkovského rázu krajiny,                                                                  

podpoření rozvoje cestovního ruchu a zlepšení  retenční schopnosti krajiny 
 

 Opatření PRV:              III.2.1.1.   Obnova a rozvoj vesnic 

               II.2.4.2.   Neproduktivní investice v lesích 

    III.1.3.1.   Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a 

další tematické stezky 

Oprávnění žadatelé:  
 - Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále   

   obce), 
 - 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 (dále Svazky   
   obcí),  

 - 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),  

    (dále NNO), 
 - 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 (dále Zájmová sdružení právnických osob) 

 - 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) (dále Církve a jejich organizace), 

 -  Příspěvkové organizace zřízené obcí 

 
Způsobilé výdaje:        min.   50 000,- Kč 

                             max.  800 000,- Kč  
 

Č. 
fiche Název fiche 

Napojení na Program rozvoje venkova 
 

Hl. opatření  Vedl. 
opatření 

Vedl. 
opatření 

1 1.1. Zpřístupnění krajiny III.2.1.1. II.2.4.2. III.1.3.1. 

4 
2.3. Zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti a 
služeb  

III.2.1.2.   

5 
3.1. Infrastruktura pro komunitní vzdělávání a volný 
čas dětí a mládeže  

III.2.1.2. III.3.1.  

6 3.2. Vzdělávání a informace III.3.1.   

7 
4.1. Modernizace zemědělských podniků a využití 
inovací 

I.1.1.1. I.1.3.1. I.1.3.2. 
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Výše dotace:  max 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
                        max.100% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace u op. II.2.4.2.       
      
Podporovány budou projekty zaměřené na zlepšení dopravní a technické infrastruktury a 

vzhled obcí, územní plány, posílení rekreační funkce lesa, tvorba pěších tras, stezek a 
hyppostezek. Realizace projektů se bude zaměřovat na otevření krajiny pro obyvatele 
k místním atraktivitám a cílům, a zvýšení retenční schopnosti krajiny výstavbou a 
údržbou zeleně v souvislosti s projektem, která byla intenzivní zemědělskou činností 
zničena 

 

 

FICHE č.4                 2.3. Zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti a služeb 

 
Cíl fiche:   Zlepšení stavu a zhoršujícího se vzhledu obcí obnovou objektů občanského  

               vybavení a služeb v oblasti veřejné správy, kultury a soc. služeb, které  
              povedou k zlepšení kvality života obyvatel a posílí jejich místní pospolitost. 
 
 

Opatření PRV:             III.2.1.2.  Občanské vybavení a služby  

Oprávnění žadatelé:  
 - Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále   

   obce), 
 - 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 (dále Svazky   
   obcí),  

 - 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),  

    (dále NNO), 
 - 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 (dále Zájmová sdružení právnických osob) 

 - 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) (dále Církve a jejich organizace), 

 -  Příspěvkové organizace zřízené obcí 
 
Způsobilé výdaje:      min.     50 000,- Kč 

  max.  800 000,- Kč  
 

Výše dotace:  90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace  
 

Podporovány budou projekty zaměřené na zlepšení podmínek pro pořádání kulturních a 

společenských akcí a ke zlepšení úrovně společenského života a služeb v obcích. Fiche je 
zaměřena na podporu rekonstrukcí stávajících objektů a prostor, kterých je dle analýzy v 
území dostatek, avšak jejich technické a sociální zázemí je nedostačující a neodpovídá 
hygienickým normám. Vytvářením vhodného zázemí pro zlepšení podmínek, včetně zajištění 
materiálního a technického vybavení pro trávení volného času a rekreaci, zejména mladých 
lidí a žen a pro aktivity spolků, dojde k posílení místní pospolitosti a ke zlepšení sousedských 
vztahů, což přispěje ke zlepšení kvality života místních obyvatel. 
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FICHE č. 5:      3.1. Infrastruktura pro komunitní vzdělávání a volný čas dětí a mládeže 

 
  Cíl fiche:  Rozvoj lidských zdrojů a zamezení sociálně patologických jevů 

u dětí a mládeže, zkvalitněním podmínek pro trávení volného času a vzděláváním 
    

  Opatření PRV:         III.2.1.2.  Občanské vybavení a služby            
                         III.3.1.     Vzdělávání a informace 

      

  Oprávnění žadatelé:  
 - Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále   

   obce), 
 - 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 (dále Svazky   
   obcí),  

 - 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),  

    (dále NNO), 
 - 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 (dále Zájmová sdružení právnických osob) 

 - 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) (dále Církve a jejich organizace), 

 -  Příspěvkové organizace zřízené obcí 

 
Způsobilé výdaje:         min.    50 000,- Kč 

                                     max.  800 000,- Kč  

 
Výše dotace:  90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace u op. III.2.1.2. 
                100% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace u op. III.3.1. 

 
Podporovány budou projekty zaměřené na zlepšení podmínek v oblasti školství, 

předškolní a mimoškolní péče o děti, zdraví, sportu a volnočasových aktivit a vytvoření 
integrovaného školícího centra podporujícího vzdělávání praxí v oblasti lidových tradic, zvyků 
a řemesel.   Fiche je zaměřena především na podporu rekonstrukcí stávajících objektů a 
prostor škol, mateřských škol, zázemí pro mateřská centra, sportovišť, kluboven a ploch pro 
trávení volného času, rekreaci mládeže, žen a aktivit spolků. Dále na vytvoření podmínek pro 
vzdělávání praxí včetně materiálně technického vybavení školících center, které podpoří 
fyzické a právnické osoby, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně 
jiné působení na venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III (tzn. v oblastech 
diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, 
venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a 
ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova). Dopady projektu budou mít pozitivní vliv na 
vytvoření podmínek pro zachování historické paměti a patriotismu pro nové generace a 
trvale udržitelných podmínek pro rozvoj lidských zdrojů v regionu.   
 

 

FICHE č. 6:       3.2. Vzdělávání a informace 

 
Cíl fiche:  Zavedením vzdělávacích programů zaměřených na ochranu a rozvoj kulturního 

dědictví venkova a posílením vědomostí o tradičních řemeslech, tradicích  a 
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zvycích, které se váží na region MAS Společná cesta se vytvoří pocit 
sounáležitosti komunity s územím. 

 
Opatření PRV: III.3.1.  – Vzdělávání a informace 

 

 Oprávnění žadatelé:  
 - Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále   

   obce), 
        - 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 (dále    
Svazky  obcí), 

        - 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),  

    (dále NNO), 
       -  Příspěvkové organizace zřízené obcí 

 
 Způsobilé výdaje:        min:       50 000,- Kč 

                              max:    500 000,- Kč  
 
Výše dotace:  100% způsobilých výdajů 
 

Důraz bude kladen na vzdělávání praxí - tedy projekty, které dokáží propojit teoretické 
základy např.  s exkurzemi, praktickými workshopy, zajímavými osobnostmi (zejména z řad 
místních lidí - specialisté na určitou oblast lidové/umělecké/krajinné tvorby).Podporováno 
bude také komunitní školství na vesnicích - nastartování lidského potenciálu v návaznosti na 
zachování tradic a upevnění lokální identity a mezilidských vztahů..  
 

 

FICHE č.7                  4.1.  Modernizace zemědělských podniků a využití inovací 

 
Cíl fiche:    Zachování stávajícího významu zemědělství pro udržení venkovského osídlení a  
                   zvýšení kapitálu pomocí inovací a modernizací v zemědělství a uvedení na trh            
                   regionálních produktů. 
 
Opatření PRV:          I.1.1.1.  - Modernizace zemědělských podniků  
                                  I.1.3.2.  - Spolupráce při vývoji nových produktů,  postupů a     

                                                 technologií (resp. inovací) v potravinářství                         
                                  I.1.3.1.  - Přidávání hodnoty zemědělským a  potravinářskýmproduktům 
 
Oprávnění žadatelé: 

- 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.  
 

 Způsobilé výdaje:        min:       50 000,- Kč 

                              max:  2 000 000,- Kč  
 
 Výše dotace:  40% (50%) způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace u   

                                    opatření  I.1.1.1. 
                                  50% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace u opatření          
                                        I.1.3.2. a I.1.3.1. 
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Podporovány budou projekty zachovávající stávající význam zemědělství pro udržení 
venkovského osídlení a zvýšení kapitálu pomocí inovací a modernizací v zemědělství a 
uvedení na trh regionálních produktů. 

 

Celé znění podmínek jednotlivých Fichí včetně způsobilých výdajů  je zveřejněno na 
www.spolecnacesta.cz, LEADER 2007-2013, 8. Výzva  

 
 

Doba realizace projektu:  

 
Zahájení realizace projektu je možné po zaregistrování úplné žádosti na RO SZIF (březen  
2013). Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců, resp. 36 měsíců od podpisu 
Dohody (není-li v příslušné Fichi stanoveno méně) avšak v případě leasingu 36 měsíců. 
Žadatel je dále povinen předložit Žádost o proplacení na MAS před termínem předložení na 
RO SZIF. Termín předložení žádosti o proplacení je stanoven v Dohodě o poskytnutí dotace. 
 

 

Místo realizace projektu: 

 
Místo realizace projektu musí být v  územní působnosti MAS Společná cesta, o.s., která je 
vymezena hranicemi katastru obcí: Bohdalice-Pavlovice, Brankovice, Dětkovice, 
Dobročkovice, Dražovice, Habrovany, Hlubočany, Hoštice-Heroltice, Hvězdlice, Chvalkovice, 
Ivanovice na Hané, Komořany,  Kožušice, Křižanovice u Vyškova, Kučerov, Letonice, 
Lysovice, Malínky, Medlovice, Milonice, Moravské Málkovice, Nemochovice, Nemotice, 
Nesovice, Nevojice, Orlovice, Podbřežice, Prusy-Boškůvky, Rostěnice-Zvonovice, Rousínov, 
Rybníček, Snovídky, Švábenice, Topolany, Tučapy, Uhřice, Vážany. 
 

Kriteria přijatelnosti projektů: 

 

Žadatelem nemůže být příjemce dotace opatření IV.1.1., státní podnik, zahraniční fyzická 
osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani právnická osoba, která nemá sídlo na 
území ČR; 
Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou; 
Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi ke dni podání 
Žádosti o dotaci na MAS a po celou dobu vázanosti projektu na účel (není-li u konkrétních 
opatření/podopatření stanoveno jinak); 
Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a musí být v souladu s Pravidly IV.1.2;  
Projekt je realizován na území působnosti MAS (s výjimkou exkurzí a propagačních akcí); 
 

Způsob hodnocení projektů: 

 
Přijaté žádosti o dotaci prochází administrativní kontrolou MAS a kontrolou přijatelnosti. 
Žádosti, které kladně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti jsou 
postoupeny výběrové komisi MAS, která provede hodnocení jedeno projektu dvěma 
nezaujatými hodnotiteli (v případě výrazného rozdílného hodnocení 1 projektu dvěma hodnotiteli 

bude projekt hodnocen třetím hodnotitelem). V rámci každé Fiche seřadí hodnotitelé žádosti 
podle získaných bodů sestupně a provedou výběr projektů dle aktuálních finančních 
prostředků pro projekty opatření IV.1.2. alokovaných na danou výzvu. Poté vystaví seznam 
vybraných a nevybraných žádostí o dotaci s uvedením bodového zisku a čísla Fiche blíže 
viz. SPL kap. 10.2.2. Způsob bodování v návaznosti na preferenční kriteria a 10.2.3 Postupy 
při výběru projektů.  Případný střet zájmů je ošetřen v kap. 10.2.2. a v Manuálu pro 
hodnotitele, zveřejněném na www stránkách MAS. Žadatel má právo se proti postupu MAS 
odvolat.  

 
 

http://www.spolecnacesta.cz/
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Předpokládaná alokace 

 
Předpokládaná alokace na:    
- 8. výzvu je 7 605 228,- Kč 
- na jednotlivé Fiche: 

- Fiche  č.1   -     912 627,- Kč 
- Fiche  č.4   -  1 368 941,- Kč 
- Fiche  č.5   -  3 422 353,- Kč 
- Fiche  č.6   -     456 314,- Kč 
- Fiche  č.7   -  1 444 993,- Kč  

 
 
 

Harmonogram administrace 8. Výzvy 

 

 
 
 
 
Kontakt pro další informace: 
 
Manažerka MAS: Ludmila Kolářová                         
Administrátorka MAS: Marie Lokajová 
 
Sídlo:   Rostěnice-Zvonovice 

Rostěnice 109, 682 01 Vyškov 
Tel: 725 137 765, 723 000 640 
Email: mas.spolecnacesta@seznam.cz 
www.spolecnacesta.cz 

Popis  Termín 

Vyhlášení výzvy 17.12.2012 

Příjem žádostí 28.1. - 31.1.2013 

Administrativní kontrola 1.2. - 14.2.2013 

Doplnění chybných žádostí 14.2. -  20.2. 2013 

Hodnocení projektů 21.2. -  5.3. 2013 

Veřejná obhajoba 5.3. 2013 

Schválení vybraných žádostí  Programovým 

výborem MAS  
6.3. 2013 

Registrace žádostí na RO SZIF Brno 6.3. - 12.3. 2013 

mailto:mas.spolecnacesta@seznam.cz

