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

                         
 
 
 

Místní akční skupina Brána do Českého ráje, o.s. 
sídlo: Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka 
pracoviště: Obecní úřad Libuň, 507 15 Libuň 

IČO:  270 45 757 
vyhlašuje v souladu se „Strategickým plánem LEADER MAS Brána do Českého ráje“ 
schváleným Ministerstvem zemědělství ČR v rámci Programu rozvoje venkova,  
opatření IV. I.1. Místní akční skupina 
 

2. výzvu pro žadatele k předkládání projektů 
 
Podpořeny budou projekty, které naplní následující Fiche: 
 
Fiche č. 1 Modernizace zemědělských podniků 
Hlavní opatření: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 
Charakter fiche: rekonstrukce a nová výstavba zemědělských staveb a technologií, včetně 
nezbytných manipulačních ploch, využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu 
Typ žadatelů: zemědělský podnikatel (FO, PO), 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. 
Způsobilé výdaje: min. 100 000, max. 800 000 Kč 
Max. výše dotace: 60 %, základní max. výše dotace: 40 % (zvýhodnění: v LFA + 10 %, 
mladý začínající zemědělci +10 %) 
 
Fiche č. 2 Podpora cestovního ruchu – ubytování 
Hlavní opatření: III.1.3. Podpora cestovního ruchu 
Charakter fiche: výstavba, rekonstrukce a vybavení malokapacitních ubytovacích a 
návazných stravovacích zařízení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití, vybavení 
pro půjčovny sportovních potřeb 
Typ žadatelů: nezemědělské podnikatelské subjekty (pokud mají kratší, než dvouletou 
historii podnikání v oblasti cestovního ruchu), zemědělský podnikatel, tzn. FO, PO, která 
podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Způsobilé výdaje: min. 100 000,- Kč max. 800.000,- Kč 
Max. výše dotace: 60 % způsobilých výdajů  
 
 
 
 
 



Fiche č. 3 Obnova a rozvoj vesnic 
Hlavní opatření: III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 
Charakter fiche: dobudování a rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury (místní 
komunikace, vodovody a kanalizace), úpravy veřejných prostranstvích, zajištění územních 
plánů 
Typ žadatelů: obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně 
prospěšné společnosti, nadace a nadačních fondy), církve a jejich organizace, zájmová 
sdružení právnických osob, jsou-li jejich členy obce a svazky obcí 
Způsobilé výdaje: min. 100 000,- Kč,  max.1 000 000,- Kč 
Max. výše dotace: 90 % způsobilých výdajů (projekty nezakládající veřejnou podporu) 
 
Fiche č. 4 Občanské vybavení a služby 
Hlavní opatření: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 
Charakter fiche: zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti veřejné správy, školství, 
zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, péče o děti, základní obchodní 
infrastruktury, tělovýchovy a sportu (rekonstrukce nová výstavba budov ) 
Typ žadatelů: obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně 
prospěšné společnosti, nadace a nadačních fondy), církve a jejich organizace, zájmová 
sdružení právnických osob jsou-li jejich členy obce a svazky obcí 
Způsobilé výdaje: min. 100 000,- Kč,  max. 1 000 000 Kč 
Max. výše dotace: 90 % způsobilých výdajů (projekty nezakládající veřejnou podporu) 
 
Fiche č. 5 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
Hlavní opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
Charakter fiche: Investice spojené s údržbou, obnovou, zhodnocením a využitím místních 
památek a kulturních prvků  místní krajiny. 
Typ žadatelů: obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., 
(občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zájmová sdružení 
právnických osob jsou-li jejich členy obce a svazky obcí, církve a jejich organizace 
Způsobilé výdaje: min. 100 000,- Kč max. 500.000,- Kč 
Max. výše dotace: 90 % způsobilých výdajů (režim de minimis) 
 
Fiche č. 6 Rozvoj nezemědělského podnikání na venkově 
Hlavní opatření: III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
Charakter fiche: výstavba, rekonstrukce a modernizace provozoven a ploch, nákup strojů, 
výrobních zařízení a technologií, nákup vybavení provozovny, pořízení výpočetní techniky 
Typ žadatelů: 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 
Způsobilé výdaje: min. 100 000 Kč, max. 600 000 Kč 
Max. výše dotace: 60 % způsobilých výdajů 
 
 
Celkem alokovaná částka pro tuto výzvu je 3,3 mil. Kč 
Termín vyhlášení výzvy: 22. března 2010 
Termín příjmu žádostí:  13. května 2010  od 8:00 – do 18:00  
          18. května 2010  od 8:00 – do 14:00 
Místo podání žádostí: pracoviště MAS BCR ( v budově  Obecního úřadu v Libuni čp. 27) 
 



 
Způsob podání žádosti: žadatel osobně, prostřednictvím statutárního zástupce nebo 
prostřednictvím pověřené osoby (nutno předložit zmocnění s vymezením obsahu a platnosti 
s úředně ověřeným podpisem žadatele) 
Forma předložení žádosti : 2 x v písemné podobě,  1 x na CD  
(vyplněný formulář žádosti + projekt + povinné a nepovinné přílohy) 
 
Hlavní podmínky: 

- projekt realizován na území příslušném MAS Brána do Českého ráje a vždy do 24 
měsíců od podpisu Dohody se SZIF 

- projekt splňuje účel, rozsah  a další podmínky příslušné Fiche 
- žadatel splňuje definici příjemce dotace stanovené v příslušné Fichi 
- v každém kole výzvy  může žadatel předložit pouze jednu žádost v rámci jedné Fiche 
- způsobilé výdaje mohou být realizovány od data registrace projektů na SZIF, výjimku 

tvoří výdaje na technickou a projektovou dokumentaci a na nákup nemovitostí u fichí 
1,3,4,5 – ty mohou být realizovány od 1.1.2007 

- ukončení projektu: nejpozději  do 24 měsíců, resp.36 měsíců (v případě financování 
formou leasingu) od podpisu Dohody (do té doby musí být podána žádost o proplacení 
na RO SZIF, žádost musí být předtím zkontrolována MAS BCR).  

 
Kompletní znění Fichí, aktuální Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 
dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2., Přílohu 9 s přehledem specifických podmínek pro 
jednotlivá opatření  (včetně povinné osnovy projektů),  žádosti na jednotlivé fiche,  
instruktážní list k vyplnění  a další informace  včetně územního vymezení MAS BCR je 
možné nalézt na stránkách: www.masbcr.cz  (v záložce Dotace Leader z PRV). 
 
nebo lze využít kontaktů: 
Ing. Alena Klacková, manažerka MAS BCR, tel: 606 618 112 
Ing. Jaroslava Nekvasilová, manažerka MAS BCR, tel: 602 357 001  
e-mail: masbcr@seznam.cz 
 
Konzultace k projektům jsou poskytovány v kanceláři v Libuni v úterý od 8 -12 hod a ve 
čtvrtek od 14 – 18 hod. Jiný termín si lze telefonicky dohodnout s manažerkou. 
Pro zájemce o dotace bude uspořádán seminář k jednotlivým fichím: dne 4.5.2010 
v Sokolovně v Libuni od 16  00 hodin. 
 
 
 

Helena Červová 
předsedkyně MAS Brána do Českého ráje 


