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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 
 
 

Výzva č. 1/2011 
pro předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů 

v rámci naplňování Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko“ 
 
 
Místní akční skupina (dále jen MAS) Rozvojové partnerství Regionu Hranicko vyhlašuje dne   
4. dubna 2011 Výzvu č.1/2011 k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci 
opatření  IV.1.2 „Realizace místní rozvojové strategie“ Programu rozvoje venkova ČR (dále 
jen Žádostí o dotaci). 
 

1. Vyhlašovatel výzvy: 
 
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 
Tř. 1. máje 2063 
753 01 Hranice 
IČ: 270 179 15 
www.regionhranicko.cz 
 

Kontaktní osoby: 
Mgr. František Kopecký - manažer MAS 
tel: 581 601 716, 773 583 020, email: f.kopecky@regionhranicko.cz  
 

Lucie Machová – finanční manažerka/asistentka MAS  
tel: 581 601 716, 773 593 020, email: l.machova@regionhranicko.cz 
 

2. Oblasti a objem podpory: 

Předpokládaná alokace pro tuto Výzvu činí 6 734 525 Kč. 

Žádosti o dotaci se přijímají v rámci tzv. fichí, ve kterých MAS stanovuje oprávněné příjemce 
dotace, cíle, kritéria a další podmínky jednotlivých opatření v souladu se Strategickým 
plánem LEADER „Měníme Hranicko“ a podmínkami Programu rozvoje venkova ČR. Žádost o 
dotaci musí být v souladu se všemi podmínkami uvedenými v dané fichi a v souladu s platnou 
verzí dokumentu: Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci 

opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (dále jen Pravidla PRV IV.1.2).   

Žadatel v této Výzvě může v rámci jedné Fiche podat pouze jedinou Žádost o dotaci. 
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Kompletní znění Výzvy, texty fichí a dokument Pravidla PRV IV.1.2 jsou k dispozici ke 
stažení na www.regionhranicko.cz/leader→Aktuální výzva, případně na vyžádání v sídle MAS. 

Výzva č.1/2011 se vyhlašuje pro tyto 3 fiche z celkových 9 fichí: 
 

Fiche č. 2 Zemědělské a potravinářské produkty 
 
Oprávnění žadatelé/příjemci dotace: 
 
Ø výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici mikro, 

malého a středního podniku, podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou 
spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších 
předpisů nebo Nařízení Rady č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu o společné organizaci trhu s 
chmelem a o zrušení nařízení (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) 
č.1981/82.  
V případě, že žadatelem bude zemědělský podnikatel, musí být předmět činnosti v souladu s § 2 
e, odst. 3, písm. e, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, tzn. v 
předmětu činnosti musí mít uvedeno: „úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské 
výroby“ nebo „zemědělská výroba“. 

Ø výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku. Podpořit lze výrobce 
krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce 
dotace může být i zemědělský podnikatel, který má zároveň v předmětu činnosti výrobu krmiv. 

Typy aktivit: 
Ø investice do provozů zlepšující zpracování zemědělských a potravinářských produktů 
Ø opatření zlepšující skladování a odbyt zemědělských a potravinářských produktů 
 
Fiche č. 6 Spolkový život a sport 
 
Oprávnění žadatelé/příjemci dotace: 
Ø obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svazek 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 

Ø nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění 
pozdějších předpisů (občanská sdruţení), 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) 

Ø zájmová sdružení právnických osob, podle §20f a následujících č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí 

Ø 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). 

Typy aktivit: 
Ø výstavba, obnova a rekonstrukce volnočasových areálů pro sport a kulturní vyžití  
Ø obnova výletišť (prostory pro venkovní kulturní a společenské aktivity) 
Ø výstavba a obnova sociálních zařízení při kulturních a sportovních objektech 
Ø rekonstrukce a vybavení prostor pro spolkové, společenské, kulturní a sportovní aktivity 

 

http://www.regionhranicko.cz/leader
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Fiche č. 9 Zakládání a rozvoj mikropodniků 

Oprávnění žadatelé/příjemci dotace: 
Ø fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do 

kategorie mikropodniků, tj. mají méně naž 10 zaměstanců a jejich roční obrat nebo bilanční suma 
roční rozvahy nepřekračuje 2 mil. EUR, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; 

Typy aktivit: 
Ø nová výstavba objektů pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků  
Ø rozšíření, přestavba, rekonstrukce či modernizace provozovny určené pro zakládání a rozvoj 

mikropodniků včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance,  
Ø nákup strojů, výrobních zařízení a technologie sloužící k zakládání a rozvoji mikropodniků 
Ø nákup vybavení provozovny v souvislosti s projektem (základní nábytek) 
 

 

3. Termíny a způsob příjmu žádostí: 

Žádost o dotaci je nutno předložit a podepsat osobně v sídle MAS a to prostřednictvím 
statutárního zástupce žadatele nebo pověřené osoby, která bude k tomuto úkonu zmocněna 
statutárním zástupcem na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy.  
 
Žádosti o dotaci bude možno předkládat v termínech:  
Fiche č.2 18.4.–4.5.2011, Fiche č.6 18.4.–5.5.2011, Fiche č.9 18.4.– 6.5.2011  
a to v pracovní dny od 13.00 do 15.00 hod. případně dle telefonické dohody. MAS 
doporučuje žadatelům předložení Žádosti o dotaci předem telefonicky či emailem nahlásit.  

Žádost o dotaci se předkládá v závazné podobě vyplněného formuláře Žádosti o dotaci 
včetně přiložených povinných a nepovinných příloh, jejichž seznam je uveden v dané Fichi. 

!!! Pokud charakter projektu vyžaduje opatření stavebního úřadu, lze následující povinné přílohy předložit 
nejpozději 15. června 2011: 
- pravomocné a platné stavební povolení nebo Souhlas s provedením ohlášené stavby nebo čestné prohlášení 
žadatele, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření stavebního 
úřadu, na jehož základě lze projekt či jednotlivé části projektu realizovat.   
V takovém případě ovšem spolu s Žádostí o dotaci předloží prostou kopii dokladu prokazujícího, že řízení 
stavebního úřadu již bylo zahájeno nebo ohlášení stavby bylo již podáno. 

- stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení či 
připojená k ohlášení stavby.  
V takovém případě ovšem spolu s Žádostí o dotaci předloží projektovou dokumentaci v požadovaném rozsahu, 
prozatím bez nutnosti ověření stavebním úřadem. 

Závazný formulář Žádosti o dotaci včetně návodu k vyplnění je k dispozici na webu 
www.regionhranicko.cz/leader→Aktuální výzva.  

Žádost o dotaci musí být předložena v tištěné a elektronické formě, a to následujícím 
způsobem:  

- Vyplněný Formulář Žádosti o dotaci: 1x v elektronické formě na DVD nebo CD  
- Povinné a nepovinné přílohy: 2x v tištěné formě  

http://www.regionhranicko.cz/leader
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4. Doba realizace projektu, způsobilost výdajů: 

Podmínky Pravidel IV.1.2 stanovují pro realizaci projektů v rámci programu LEADER některé 
zásadní milníky a maximální délky etap, které je nutno dodržet.  

Žádosti o dotaci, které projdou kladně administrativní kontrolou MAS včetně těch, které 
Výběrová komise MAS na základě bodového ohodnocení doporučí k realizaci, jsou předány 
na Regionální odbor SZIF v Olomouci (dále jen RO SZIF) k zaregistrování v rámci 13. kola PRV. 
Datum této registrace je zároveň datem, od něhož jsou výdaje projektu považovány za 
způsobilé (vyjma projektové a technické dokumentace, která je za určitých, Pravidly daných 
podmínek, způsobilým výdajem již od 1.1.2007).   

RO SZIF provede ověření administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti MAS a pokud 
neshledá rozpory, uzavře s žadatelem Dohodu o poskytnutí dotace. Datum podpisu Dohody 
je zároveň datem, od něhož začíná běžet lhůta 24 měsíců (případně 36 měsíců v případě 

financování formou leasingu), ve které musí být projekt zrealizován. Datem ukončení projektu je 
datum předložení Žádosti o proplacení na RO SZIF. Předtím musí být Žádost o proplacení 
předložena MAS k formální kontrole. MAS si pro provedení této kontroly vyhrazuje lhůtu 14 
dnů. Tyto podmínky jsou závazné pro všechny vyhlášené fiche.  

 Postup administrace Žádosti o dotaci naleznete v Příručce pro žadatele (k dispozici na 
www.regionhranicko.cz/leader→Aktuální výzva→Priručky pro žadatele).  

Projekt musí být realizován na území působnosti MAS Rozvojové partnerství Regionu 
Hranicko, jež kopíruje území správního obvodu ORP Hranice. Jmenovitě se jedná o 
katastrální území obcí:  Bělotín, Býškovice, Černotín, Dolní Tešice, Horní Tešice, Horní Újezd, Hrabůvka, 

Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec, 
Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát, Provodovice, Rakov, Radíkov, Rouské, Skalička, Střítež nad 

Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice a Zámrsky. Tato podmínka je závazná pro všechny 
vyhlášené fiche. 

 

 

5. Dokumentace k výzvě č.1/2011: 

Žadatelé se při předkládání Žádosti o dotaci, realizaci projektů, podávání Žádosti o 
proplacení, zajištění udržitelnosti a dalších činnostech řídí těmito závaznými dokumenty: 

- Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 
v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 
v platném znění (ke stažení na www.regionhranicko.cz/leader→Aktuální výzva→Pravidla) 
 

- Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. v platném znění (ke 
stažení na www.regionhranicko.cz/leader→Aktuální výzva→Pravidla) 
 

http://www.regionhranicko.cz/leader
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- Fiche, v rámci které se předkládá Žádost o dotaci  
(ke stažení na www.regionhranicko.cz/leader→Aktuální výzva→Vyhlasene fiche, případně na vyžádání 
v sídle MAS). 
 

Podrobné informace a doporučený postup naleznou žadatelé v jednotlivých Příručkách pro 
žadatele na adrese: www.regionhranicko.cz/leader→Aktuální výzva 

MAS se při vyhlášení Výzvy, sběru a hodnocení Žádostí o dotaci, při kontrole žadatelů, 
konzultacích a při dalších svých činnostech a jejich financování v rámci realizace 
Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko“ řídí těmito závaznými dokumenty:  

- Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční 
skupiny v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 v platném 
znění (ke stažení na www.regionhranicko.cz/leader→Aktuální výzva→Pravidla) 
 

- „Měníme Hranicko“ - Strategický plán LEADER regionu Hranicko na období 2008-
2013 v aktuálním platném znění (ke stažení na www.regionhranicko.cz/leader→Dokumenty ke 
stažení→Strategicky_plan_LEADER-Menime_Hranicko-aktualizace_02-2011.pdf)                                                                                                                     


