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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: 
 

5. 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 
 

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

 
 

Způsob a místo příjmu ţádostí: 

 
Příjem žádostí :  od 23. května 2011 do 25. května 2011 do 14 hod.  

   (Po, Út: 8.00-17.00 hod.; St: 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 ţádosti: 

 
Ţádost o dotaci se podává v písemné a elektronické formě na předepsaném formuláři 
,,Žádost o dotaci“ (zveřejněném na stránkách www.mas.spolecnacesta.cz v kolonce  
LEADER 2007-2013, 5. výzva k podávání žádostí) vč. povinných příp.  nepovinných příloh 

uvedených ve Fichích pol. č. 18. a 19.  
 
 

Předkládání  ţádosti: 

 
Ţádost se podává v 1 tištěném originále a 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. 
 
Kaţdý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více neţ polovinu všech 
způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření 
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Tab.1: Fiche vyhlašované v 5.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 ţadatelé:  
 - 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 sdruţení 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), 

 
Způsobilé výdaje: 
 min:         50 000,- Kč 
 max:      800 000,- Kč  

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

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. 

3 
2.2. Obnova a zhodnocení kulturního dědictví 
venkova 

III.2.2. III.1.3.1. III.3.1. 

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

III.2.1.2. III.3.1.  

8 4.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III.1.2.   
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Cíl fiche:   Obnovení a zhodnocení sakrálních staveb a tradičních kulturních zajímavostí   

              regionu a zkvalitnění turistického produktu. 
 
Opatření  PRV:            III.2.2.    Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

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

    III.3.1.    Vzdělávání a informace  
 
Oprávnění ţadatelé:  
 - Obce 
 - Svazky obcí  
 - Zájmová sdruţení právnických osob  
 - Církve a jejich organizace  
 - Nestátní neziskové organizace 
 - Fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní  

  zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Způsobilé výdaje: 
 min:      50 000,- Kč 
 max:    800 000,-  Kč    .  
                     Dotace v rámci tříletých období činí 200 000 EUR za období 2007-2013 

 

Výše dotace: 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace u op. III.2.2. a  

                               III.1.3.1. 
               100% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace u op. III.3.1. 
  
Podporovány budou projekty zaměřené na obnovu a zhodnocení pro obce typických 
sakrálních staveb  zejména kapličky, boží muka, zvoničky, kříže aj., tradičních kulturních a 
architektonických zajímavostí regionu jako jsou např. žudrové domy, hliněné technologie 
staveb, které představují nedílné vazby na původní obyvatele. U kostelů a staveb většího 
charakteru bude podpora zaměřena zejména na obnovu sítí technické infrastruktury. Dále 
bude podpora zaměřena na revitalizaci zeleně a parkovou úpravu okolí objektů kulturního 
dědictví a napojení památek na cestovní ruch s možností vzdělávání k památkám. 

 
 
 

FICHE č. 5:      3.1. Infrastruktura pro komunitní vzdělávání a volný čas dětí a    
             mládeţe 

 

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 sluţby            

                          III.3.1.     Vzdělávání a informace 
 
Opravnění ţadatelé:  

       - Obce  
 - Svazky obcí 
 - Nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti,    

   nadace) 
 - Zájmová sdružení právnických osob, jsou-li jejich členy obce nebo svazky obcí   
 - Církve a jejich organizace  

Fiche č.3:        2.2. Obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova 
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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. 8:      4.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
 

 
Cíl fiche:  Zaměření fiche je na podporu zakládání a nových a rozvoj existujících podniků 

nejmenší velkosti mikropodniků vč. nových živností v oblasti výroby a zpracování.  
                 
Opatření PRV:            III.1.2.  – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

                                        
Oprávnění ţadatelé:  

 - Fyzické a 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; 

 Způsobilé výdaje: 

 min:          50 000,- Kč 
 max:    1 400 000,- Kč 
 
Výše dotace:   

Maximální výše dotace: 

Region 2011-2013 

CZ 06  Jihovýchod     (Jihomoravský kraj, kraj Vysočina) 60% 

 
Podporovány budou aktivity vedoucí k zakládání  a rozvoji existujícího mikropodniku se 
zaměřením na oblast doplňkové a řemeslné výroby zejména zařazených do sekcí OKEČ: CB 
14 (těžba a úprava ostatních nerostných surovin), D (zpracovatelský průmysl), F 
(stavebnictví), G (Obchod, opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a 
převážně pro domácnost, s vyjimkou oddílu 51). Dotace bude zaměřena na rekonstrukce a 
modernizace objektu či jeho přestavba na provozovnu včetně nové výstavby budov a ploch, 
úprava povrchů v areálu, nákup strojů, výrobních zařízení a technologie, nákup vybavení 
provozovny, staveb a pozemků  v souvislosti s projektem, včetně projektové a technické 
dokumentace.  
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Celé znění podmínek jednotlivých Fichí včetně způsobilých výdajů  je zveřejněno na 
www.spolecnacesta.cz, 

LEADER 2007-2013 (nutné v horní části Fiche rozkliknout v  kolonce zobrazit části 
z původních 1-14 na všechny). 

 
 

Doba realizace projektu:  

 
Zahájení realizace projektu je možné po zaregistrování úplné žádosti na RO SZIF (červenec  
2011). 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. 
 
 

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 za každou Fichi bodové hodnocení na 
základě stanovených preferenčních kriterií. V rámci každé Fiche seřadí hodnotitelé žádosti 
podle získaných bodů sestupně a provedou výběr projektů dle bodového hodnocení a 
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.  

 
 
 
Kontakt pro další informace: 
 
Manažerka MAS                                                                                      Administrátorka MAS                                          
Ludmila Kolářová                          Marie Lokajová 
    

Tel: 725 137 765, 723 000 640 
Email: mas.spolecnacesta@seznam.cz 

www.spolecnacesta.cz 

http://www.spolecnacesta.cz/
mailto:mas.spolecnacesta@seznam.cz

