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Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2009-2013 
„Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER“ 

 
Předpokládaná alokace 9. výzvy (20. kolo příjmu PRV, opatření IV.1.2 Realizace místní 
rozvojové strategie): cca. 1 152 243,- Kč 
 
Zaměření výzvy: 
Fiche 6 Občanská vybavenost:    100% předpokládané alokace, tedy cca. 1 152 243,- Kč 
 

 

 Místo realizace projektu: Projekt může být realizován pouze na území působnosti 
MAS Pomalší  

Členský mikroregion MAS Pomalší o.p.s. Název obce 

Pomalší 

Besednice, Bujanov, Doubravice, 
Doudleby, Heřmaň, Kaplice, Komařice, 
Mokrý Lom, Nedabyle, Nová Ves, 
Omlenice, Plav, Roudné, Římov, Soběnov, 
Střížov, Velešín, Vidov, Střítež 

Poluška 
Mirkovice, Netřebice, Věžovatá Pláně, 
Zubčice, Zvíkov, Rožmitál n. Š., Přídolí 

ostatní Dolní Třebonín 

 

 Maximální doba realizace projektů ve všech uvedených Fichí: 24 měsíců od podpisu 
Dohody do předložení Žádosti o proplacení, nejpozději však do 30.6.2015. 

 Způsobilé výdaje mohou být realizovány od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO 
SZIF (3.-7. 3. 2014) do data předložení Žádosti o proplacení (nejp. 30. 6. 2015). 

 Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat minimálně polovinu všech 
způsobilých výdajů z hlavního opatření nebo podopatření. 

 V daném kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou 
Žádost o dotaci. 

 Příjemce se zavazuje při podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 
venkova ČR k dodržení ustanovení týkajících se požadavků na publicitu v souladu 
s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV. 

 Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení nejdříve na MAS, následně na RO 
SZIF v termínu stanoveném Dohodou, nejpozději však do 30.6.2015. 

9. výzva k předkládání žádostí pro rok 2014 
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 Žadatel je povinen předložit Hlášení o změnách nejdříve na MAS, která tento 
dokument potvrdí, a následně registruje na RO SZIF. 
 

 
Časové rozmezí a místo příjmu Žádostí o dotaci: 

 Termín vyhlášení výzvy:    v období od 10.1. 2014 do 31.1. 2014 
 

 Místo příjmu Žádostí o dotaci: Kancelář MAS Pomalší o.p.s. 
                 Areál ZD Netřebice 131 
                 382 32  Netřebice 
 

 Termín pro příjem projektů:  v období od 30.1. 2014 do 31. 1. 2014  
 

Žádosti na realizaci projektů je možné předložit v kanceláři MAS Pomalší o.p.s. v době od: 
9,00-15,00 hod (čtvrtek 30.1.) 
9,00-13,00 hod (pátek 31.1.) 
Telefonní kontakt pro sjednání přibližného termínu předání žádostí: 
608 353 400 – Ing. Eva Tarabová 
380 743 381 – Dana Bendová 
 
Žádost na předepsaném formuláři včetně povinných a nepovinných příloh dle požadavků 
příslušné Fiche je předkládána žadatelem osobně (v případě právnických osob 
prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro 
právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu) nebo prostřednictvím 
zmocněného zástupce. Žádost se předkládá v elektronické verzi Žádosti o dotaci (zveřejněna 
pro danou výzvu na internetových stránkách MAS) ve formátu .pdf na libovolném 
elektronickém nosiči (CD, flashdisk, e-mail). Písemná forma Žádosti o dotaci bude žadateli 
vytištěna pracovníkem MAS. Povinné a nepovinné přílohy k žádosti budou přijímány pouze 
v listinné podobě, a to 1x v originále (ověřené kopii nebo prosté kopii) a 1x v prosté kopii. 
 
Termín příjmu povinných/nepovinných příloh k Žádosti o dotaci – pouze při podání Žádosti 
o dotaci. Součástí Žádosti o dotaci jsou povinné, příp. nepovinné přílohy (viz příslušná Fiche). 
Žádost, která nebude obsahovat všechny povinné přílohy, nebude MAS přijata - pozdější 
doložení povinných příloh nebude možné. 
 
Internetové stránky MAS: 
www.maspomalsi.cz 

 
Kontaktní údaje (telefon,e-mail) na pracovníka MAS poskytujícího informace případným 
konečným žadatelům: 

http://www.maspomalsi.cz/
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Kontaktním místem pro žadatele/příjemce dotace pro předkládání veškeré dokumentace je 
příslušná MAS - Ing. Eva Tarabová, tel.: 608 353 400, kancelář MAS, tel: 380 743 381, e-mail: 
info@maspomalsi.cz 
 
Postup při hodnocení projektů - předpis, který zaručí transparentnost výběru projektů a 
zamezí střetu zájmů, je uveden na stránkách MAS Pomalší:  
http://www.maspomalsi.cz/wp-content/uploads/2012/11/pravidla-vyberu-projektu_aktualiace.pdf 

 
Registrace Žádostí na RO SZIF: v týdnu od 3. - 7. 3. 2014 
  

mailto:info@maspomalsi.cz
http://www.maspomalsi.cz/wp-content/uploads/2012/11/pravidla-vyberu-projektu_aktualiace.pdf
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OPATŘENÍ PODPOROVANÉ V 9. VÝZVĚ 

 

Fiche 6  Občanská vybavenost 
 

Podopatření III.2.1.2  Občanské vybavení a služby 
 
Podporované aktivity: Dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v 
obcích v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových 
činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy 
a sportu. V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora 
zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových 
a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování 
tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. 
 
Záměry: 
Opatření není členěno na záměry 
 
Oprávnění žadatelé:  

 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  

 příspěvkové organizace zřízené obcí 

 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 

 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) 

 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) – viz 
následující tabulka 

 

Původní znění, jak je uvedeno ve Fichi  
(před aktualizací) 

Aktualizované znění  
(ze dne 20.12.2013) 

nestátní neziskové organizace podle zákona 
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve 

 obecně prospěšná společnost podle 
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
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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)  
 

prospěšných společnostech, ve znění 
pozdějších předpisů,  

 spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů,  

 ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů,  

 nadace podle § 306 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů,  

 nadační fond podle § 394 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů  

Občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 
Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších 
předpisů  
 

 spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů  

 ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů  

fyzické a právnické osoby podnikající dle 
zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů  
 

fyzické osoby podnikající dle § 420 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a právnické osoby 
podnikající dle zákona č. 90/2012 Sb. o 
obchodních korporacích, ve znění pozdějších 
předpisů  

sdružení vzniklé podle § 829 zákona č. 
40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů  
 

sdružení vzniklé podle § 829 zákona č. 
40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo společnost podle 
§ 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů  

 
 
 
Maximální hodnoty míry podpory 

Opatření Nezakládá VP De minimis Bloková výjimka – zakládá 
VP 

Ostatní 

III.2.1.2 90% 90% 30-50% - 
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Způsobilé výdaje na projekt: 
min.         30 000,- Kč 
max.      200 000,- Kč 
 
Vymezení územní působnosti: projekt musí být realizován na území působnosti MAS 
Pomalší o.p.s. 
 
Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a musí být v souladu s Pravidly 
 
 
 
 
 
- Aktualizované znění Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie ze dne 20.12.2013 
- Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV. 1. 2. (platnost od 18. kola 
PRV) 
- Fiche 6 Občanská vybavenost (MAS Pomalší, platnost pro 20. kolo PRV) 
- 9. výzva k předkládání žádostí pro rok 2014 
- Informace uvedené na webových stránkách MAS (http://www.maspomalsi.cz/leader/vyzvy-

spl-2009-2013/9-vyzva-2014/) a RO SZIF České Budějovice (www.szif.cz) 
 

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zveřejněno dne 10. 1. 2014 v 1:00hod na webových stránkách MAS Pomalší  

 

Podklady, kterými je třeba se řídit při zpracování žádosti 
 

https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F12%2F1379502629638.pdf
http://www.maspomalsi.cz/leader/vyzvy-spl-2009-2013/9-vyzva-2014/
http://www.maspomalsi.cz/leader/vyzvy-spl-2009-2013/9-vyzva-2014/
http://www.szif.cz/

