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M A S Re g io n  HA N Á 
 

vyhlašuje 
5. VÝZVU 

k předkládání projekt ů 
 

v souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ  
a 

v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova,  
 

osa IV LEADER 
 
 
 
1. Identifikace výzvy 

Výzva:   RH 5-2010/1 
 
Vyhlašovaná výzva k předkládání projektů je pátou výzvou Regionu HANÁ k naplnění strategie 2007-
2013, a zároveň první výzvou v roce 2010. 

 
Strategie:   Strategický plán LEADER Region HANÁ 

Program:  Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 

Prioritní osa:   IV - LEADER 

Opatření:  IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 

 

Žadatel ucházející se o podporu v této výzvě, bude postupovat při žádosti a v případě schválení 
dotace i při realizaci projektu v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova České republiky na 
období 2007-2013 pro opatření IV.1.1. Místní akční skupina a opatření IV.1.2. Realizace místní 
rozvojové strategie, (dále jen „Pravidla IV.1.1. a IV.1.2“) a Samostatnou přílohou 9 Pravidel IV.1.1.“. 
(všechny  dokumenty lze nalézt na www.szif.cz ) 

Projekt bude realizován v souladu a k naplnění Strategického plánu LEADER Regionu HANÁ, 
schváleného v prosinci 2007 Valnou hromadou Regionu HANÁ, o.s. (dokument lze nalézt na 
www.regionhana.cz) 

 

2. Strategie, vyhlašované Fiche 

Strategický plán LEADER Region HANÁ byl zpracován v roce 2007 pracovní skupinou místní akční 
skupiny (MAS) a poté v prosinci 2007 schválen Valnou hromadou. K realizaci tohoto strategického 
plánu bylo zpracováno, jako součást strategie 8 Fichí, představujících 8 opatření, prostřednictvím 
kterých mohou příslušní žadatelé žádat o dotační podporu. V této výzvě jsou otevřeny pro příjem 
projektových žádostí následující Fiche: 

Fiche 1 - Rozvoj zem ědělských podnik ů  
 

Fiche 3  - Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury   
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Fiche 4  - Rozvoj obcí, ob čanská infrastruktura a služby   
 

Fiche 8 - Podpora podnikání v regionu 
 

Podrobný obsah Fichí je vyvěšen na webových stránkách www.regionhana.cz . 
 

3. Cíle vyhlašované výzvy 

Prostřednictvím dotační podpory projektů, realizovaných v rámci následujících vyhlášených Fichí, by 
mělo dojít k naplnění specifických cílů: 

 

FICHE 1: Rozvoj zem ědělských podnik ů 

Cílem Fiche je podpořit investice místních zemědělských podnikatelů do staveb, zázemí farem a 
technologií, a to jak pro živočišnou, tak i rostlinnou výrobu. S tím souvisí cíl a záměr dosáhnout vyšší 
přidané hodnoty, podpořit inovace v rámci zemědělské výroby při spolupráci se subjekty podílejícími 
se na výzkumu a vývoji. Výsledkem by mělo být zlepšení ekonomické výkonnosti místních farem, 
zvýšení jejich konkurenceschopnosti a v neposlední řadě i lepší využívání tržních příležitostí díky 
inovacím. 

 

FICHE 3: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury 

Cíle Fiche jsou – zlepšení základních služeb na obcí, podpořit investice, které zajistí vyšší atraktivitu 
venkovských oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení kvality života. Výsledkem bude směrování 
investic do základní dopravní a technické infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí. Rovněž podpora 
často chybějícího občanského vybavení a služeb, zejména v oblasti veřejné správy, školství, kultury a 
sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, tělovýchovy a sportu. 
Smyslem je posílení sounáležitosti místních obyvatel, zajištění zázemí pro aktivity místních 
společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků, které přispívají k zachování 
tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. V neposlední řadě je cílem realizovat investice 
spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. Fiche je 
zaměřena zejména na podporu obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně 
vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních 
podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci.  

V této Fichi bude možno požádat na 3 typy projektů prostřednictvím tří vyhlášených Hlavních záměrů: 

� zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 

� vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu 

� územní plán. 

 
FICHE 4: Rozvoj obcí, ob čanská infrastruktura a služby 

Cíle Fiche jsou v podstatě shodné – zlepšení základních služeb na obcí, podpořit investice, které 
zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení kvality života. Výsledkem 
bude podpora často chybějícího občanského vybavení a služeb, zejména v oblasti veřejné správy, 
školství, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, 
tělovýchovy a sportu. Smyslem je posílení sounáležitosti místních obyvatel, zajištění zázemí pro 
aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků, které 
přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. Investice budou rovněž 
směrovány do základní dopravní a technické infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí. V neposlední řadě 



 
 
 
 
 
 

Evropský zem ědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do v enkovských oblastí. 
Výzva RH 5-2010/1 

 

str. 3 

je cílem realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím 
kulturního dědictví venkova.  

V této Fichi bude možno požádat na 3 typy projektů prostřednictvím tří vyhlášených Hlavních záměrů: 

� občanské vybavení a služby 

� integrovaná informační a školící centra s využitím ICT 

� zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity 

 

FICHE 8: Podpora podnikání v regionu 

Cíl Fiche je v podstatě shodný s cílem opatření z PRV, přímo na něj navazuje. Smyslem je podpořit 
širší spektrum drobných „výrobních“ podnikatelů a tím přispět k různorodosti podnikatelských aktivit a 
venkovské ekonomiky. Cílem je zlepšení kvality života na venkově a diverzifikace ekonomických 
aktivit, podpora zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků, 
včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování. Cílem je rovněž vytváření nových pracovních 
míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit.  

 

4. Popis financovaných aktivit – vyhlašovaných Fich í 

Popis financovaných aktivit a vymezení způsobilých výdajů, je podrobně popsáno v jednotlivých 
fichích. V následujícím přehledu jsou stručně vypsány Typy možných aktivit, které mohou být 
v projektech podporovány. Důležitým pravidlem  je, že min. 50% výdaj ů projektu musí spadat do 
hlavního opat ření dané Fiche  (u těch Fichí, kde je hlavní i vedlejší opatření). 

 

FICHE 1: Rozvoj zem ědělských podnik ů 

Hlavní opat ření:   I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 

Vedlejší opat ření 1:   I.1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. 
inovací) v zemědělství 

Typy možných aktivit: 
a) stavby a technologie v živo čišné výrob ě (pro chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní a dr ůbeže) 

- výstavba a rekonstrukce staveb sloužících k ustájení a zlepšení welfare hospodářských zvířat, 

- pořízení technologií sloužících k chovu hospodářských zvířat, 

- výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva. 

 
b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu 

- investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit pro ovoce a zeleninu (včetně 
souvisejících technologií), 

- investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny (včetně 
souvisejících technologií), 

- investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit chmele a investice do technologií česání, 
sušení, lisování a skladování chmele, 

- výstavba a rekonstrukce skleníků, folníků a dalších speciálních pěstebních ploch (pařeniště, 
kontejnerovny a školky), včetně nezbytných technologií, 

- nosné konstrukce trvalých kultur (chmelnic, vinic a sadů), 

- technologie na zpracování a využití zbytkové (odpadní) a cíleně pěstované biomasy pro vlastní 
potřeby podniku. 
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FICHE 3: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury 

Hlavní opat ření:   III.2.1.1.Obnova a rozvoj vesnic 

Vedlejší opat ření 1:   III.2.1.2.Občanské vybavení a služby 

Vedlejší opat ření 2:   III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

Typy možných aktivit: 
a) (hlavní) zlepšení dopravní a technické infrastru ktury a vzhledu obcí  
- budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy, zejména pro vodu propustných komunikací   
(s výjimkou cyklostezek, vinařských stezek, pěších tras a hippostezek), jejich součástí a příslušenství  

- budování a obnova sítí technické infrastruktury,vyjma infrastruktury, kterou řeší záměr b)  

- obnova veřejných prostranství obce  

- parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně v zastavěném území obce (intravilánu),  

- nákup techniky pro údržbu zeleně v souvislosti s projektem  

- nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % způsobilých výdajů projektu, ze kterých je 
stanovena dotace  

 

b) (hlavní) vodovody, kanalizace a ČOV pro ve řejnou pot řebu  
- budování a rekonstrukce vodovodů pro veřejnou potřebu, včetně vodních zdrojů (kopané nebo 
vrtané studny, vrty včetně vystrojení, jímací zářezy, přivaděč ze skupinového vodovodu) a včetně 
souvisejících objektů (čerpací stanice, úpravny vody, vodojemy, hydranty)  

- budování a rekonstrukce kanalizací pro veřejnou potřebu, včetně čistíren odpadních vod (ČOV): 
kořenové ČOV (předčištění, filtrační pole, vegetační celek, odtoková zóna); biologické ČOV 
(usazovací a kalová nádrž, membrána-modul, aktivační modul, akumulační nádrž, dosazovací nádrž, 
odtok), domovních ČOV (vodotěsná nádrž s mechanickým předčištěním, biologickou částí – aktivace, 
biodisky, biofiltry, dosazovací nádrží a kalovým prostorem), včetně úprav recipientu 

- doprovodná síť technické infrastruktury  

- nákup strojů, technologie, hardware, software a vybavení souvisejících s projektem ČOV  

- nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % způsobilých výdajů projektu, ze kterých je 
stanovena dotace 

- nákup budov a staveb v souvislosti s projektem do 10 % způsobilých výdajů projektu, ze kterých je 
stanovena dotace 

- v případě, že se jedná o nákup samostatné budovy/pozemku, musí být vyjasněn vztah k pozemku, 
na němž budova stojí/k budovám, které se případně na pozemku nacházejí (buď vlastnictví, nebo 
nájemní smlouva na dobu určitou – nejméně po dobu vázanosti projektu na účel)  

 
c) (hlavní) územní plán  
- zpracování územního plánu projektantem (včetně nezbytných posudků) za předpokladu splnění 
kvalifikačních požadavků na pořizovatele ve smyslu § 24 nebo § 189, odst. 3, popřípadě ve spojení s 
§ 195 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a na 
projektanta ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; žadatel-obec, která 
nesplňuje uvedené kvalifikační předpoklady a nemůže tedy být současně také pořizovatelem, může 
realizovat svůj územní plán prostřednictvím příslušné obce s rozšířenou působností, nebo v rámci 
dohody s jinou obcí, která kvalifikační předpoklady splňuje 

 
d) (vedlejší) ob čanské vybavení a služby  
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- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba budov, ploch, 
včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti: 
školství, zdravotnictví, v oblasti kultury a sociálních služeb (např. kulturní a spolkové domy, klubovny, 
pečovatelské služby a centra pro seniory), péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně 
doprovodných stravovacích zařízení, v oblasti základní obchodní infrastruktury, v oblasti sportovních a 
volnočasových aktivit, tělovýchovy  

- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba budov, ploch 
občanské vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic včetně rozvodů, vytápění a 
sociálního zařízení  

- stavební obnova nebo nová výstavba sítí technické infrastruktury (včetně bezdrátových technologií) 
nezbytných pro realizaci projektu, infrastruktura pro připojení k internetu pouze v případě, že současná 
infrastruktura neumožňuje služby požadované žadatelem  

- nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software souvisejících s projektem do 10 % 
způsobilých výdajů.  

 

e) (vedlejší)  zázemí pro spole čenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentál ní a církevní 
aktivity  
- investice na pořízení materiálně – technického zázemí a vybavení pro společenské, spolkové, 
sportovní, environmentální, kulturní a církevní aktivity  

- nákup hardware a software souvisejících s projektem.  

 

f) (vedlejší) studie a programy obnovy, využití a r egenerace kulturního d ědictví venkova  
- zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (např. kulturních památek, památkových 
rezervací, památkových zón, krajinných památkových zón1, kulturních prvků vesnic a krajiny, památek 
místního významu a s tím souvisejících historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů, soliterních 
dřevin)  

- zpracování programů regenerace památkově chráněných území, plánů péče o krajinné památkové 
zóny  

- zpracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově  

- publikační činnost v přímé vazbě na daný projektový záměr  

- geodetické práce související s projektovým záměrem.  

 

g) (vedlejší) obnova a zhodnocování kulturního d ědictví venkova  
- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, restaurování), revitalizace a 
zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků (kulturních památek, objektů v 
památkových rezervacích a památkových zónách a v krajinných památkových zónách, kulturních 
prvků vesnic a venkovské krajiny, památek místního významu a s tím souvisejících historických parků, 
zahrad, alejí, skupin stromů, solitérních dřevin)  

- zajištění stavebně historických průzkumů (včetně záchranných archeologických průzkumů).  

 

h) (vedlejší) stálé výstavní expozice a muzea  
- investice na realizaci výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických 
zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu  

- nákup staveb souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je 
stanovena dotace  

- nákup pozemků souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je 
stanovena dotace  

- nákup zařízení, vybavení, hardware, software nezbytných pro realizaci projektu. 
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FICHE 4: Rozvoj obcí, ob čanská infrastruktura a služby 

Hlavní opat ření:   III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 

Vedlejší opat ření 1:   III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 

Vedlejší opat ření 2:   III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

Typy možných aktivit: 
a) (hlavní) ob čanské vybavení a služby  
- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba budov, ploch, 
včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti: 
školství, zdravotnictví, v oblasti kultury a sociálních služeb (např. kulturní a spolkové domy, klubovny, 
pečovatelské služby a centra pro seniory), péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně 
doprovodných stravovacích zařízení, v oblasti základní obchodní infrastruktury, v oblasti sportovních a 
volnočasových aktivit, tělovýchovy  

- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba budov, ploch 
občanské vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic včetně rozvodů, vytápění a 
sociálního zařízení  

- stavební obnova nebo nová výstavba sítí technické infrastruktury (včetně bezdrátových technologií) 
nezbytných pro realizaci projektu, infrastruktura pro připojení k internetu pouze v případě, že současná 
infrastruktura neumožňuje služby požadované žadatelem  

- nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software souvisejících s projektem do 10 % 
způsobilých výdajů.  

 

 
b) (hlavní) zázemí pro spole čenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentál ní a církevní 
aktivity  
- investice na pořízení materiálně – technického zázemí a vybavení pro společenské, spolkové, 
sportovní, environmentální, kulturní a církevní aktivity  

- nákup hardware a software souvisejících s projektem.  

 
c) (vedlejší) zlepšení dopravní a technické infrast ruktury a vzhledu obcí  
- budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy, zejména pro vodu propustných komunikací (s 
výjimkou cyklostezek, vinařských stezek, pěších tras a hippostezek), jejich součástí a příslušenství  

- budování a obnova sítí technické infrastruktury,vyjma infrastruktury, kterou řeší záměr b)  

- obnova veřejných prostranství obce  

- parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně v zastavěném území obce (intravilánu),  

- nákup techniky pro údržbu zeleně v souvislosti s projektem  

- nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % způsobilých výdajů projektu, ze kterých je 
stanovena dotace  

 

d) (vedlejší) vodovody, kanalizace a ČOV pro ve řejnou pot řebu  
- budování a rekonstrukce vodovodů pro veřejnou potřebu, včetně vodních zdrojů (kopané nebo 
vrtané studny, vrty včetně vystrojení, jímací zářezy, přivaděč ze skupinového vodovodu) a včetně 
souvisejících objektů (čerpací stanice, úpravny vody, vodojemy, hydranty)  

- budování a rekonstrukce kanalizací pro veřejnou potřebu, včetně čistíren odpadních vod (ČOV): 
kořenové ČOV (předčištění, filtrační pole, vegetační celek, odtoková zóna); biologické ČOV 
(usazovací a kalová nádrž, membrána-modul, aktivační modul, akumulační nádrž, dosazovací nádrž, 
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odtok), domovních ČOV (vodotěsná nádrž s mechanickým předčištěním, biologickou částí – aktivace, 
biodisky, biofiltry, dosazovací nádrží a kalovým prostorem), včetně úprav recipientu 

- doprovodná síť technické infrastruktury  

- nákup strojů, technologie, hardware, software a vybavení souvisejících s projektem ČOV  

- nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % způsobilých výdajů projektu, ze kterých je 
stanovena dotace 

- nákup budov a staveb v souvislosti s projektem do 10 % způsobilých výdajů projektu, ze kterých je 
stanovena dotace 

- v případě, že se jedná o nákup samostatné budovy/pozemku, musí být vyjasněn vztah k pozemku, 
na němž budova stojí/k budovám, které se případně na pozemku nacházejí (buď vlastnictví, nebo 
nájemní smlouva na dobu určitou – nejméně po dobu vázanosti projektu na účel)  

 
e) (vedlejší) územní plán  
- zpracování územního plánu projektantem (včetně nezbytných posudků) za předpokladu splnění 
kvalifikačních požadavků na pořizovatele ve smyslu § 24 nebo § 189, odst. 3, popřípadě ve spojení s 
§ 195 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a na 
projektanta ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; žadatel-obec, která 
nesplňuje uvedené kvalifikační předpoklady a nemůže tedy být současně také pořizovatelem, může 
realizovat svůj územní plán prostřednictvím příslušné obce s rozšířenou působností, nebo v rámci 
dohody s jinou obcí, která kvalifikační předpoklady splňuje 

 

f) (vedlejší) studie a programy obnovy, využití a r egenerace kulturního d ědictví venkova  
- zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (např. kulturních památek, památkových 
rezervací, památkových zón, krajinných památkových zón1, kulturních prvků vesnic a krajiny, památek 
místního významu a s tím souvisejících historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů, soliterních 
dřevin)  

- zpracování programů regenerace památkově chráněných území, plánů péče o krajinné pam. zóny  

- zpracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově  

- publikační činnost v přímé vazbě na daný projektový záměr  

- geodetické práce související s projektovým záměrem.  

 

g) (vedlejší) obnova a zhodnocování kulturního d ědictví venkova  
- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, restaurování), revitalizace a 
zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků (kulturních památek, objektů v 
památkových rezervacích a památkových zónách a v krajinných památkových zónách, kulturních 
prvků vesnic a venkovské krajiny, památek místního významu a s tím souvisejících historických parků, 
zahrad, alejí, skupin stromů, solitérních dřevin)  

- zajištění stavebně historických průzkumů (včetně záchranných archeologických průzkumů).  

 

h) (vedlejší) stálé výstavní expozice a muzea  
- investice na realizaci výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických 
zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu  

- nákup staveb souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je 
stanovena dotace  

- nákup pozemků souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je 
stanovena dotace  

- nákup zařízení, vybavení, hardware, software nezbytných pro realizaci projektu. 
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FICHE 8: Podpora podnikání v regionu 

Hlavní opat ření:   III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

 

Typy možných aktivit: 
- Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba 
budov, ploch za účelem diverzifikace zemědělských aktivit, upřednostněno je využití stávajících budov 
a ploch, 

- Nákup budov, strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software, 

- Výstavba decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů paliv a energie 
(biomasy nebo bioplynu) – pro vytápění nebo výrobu elektrické energie; kotelny, rozvody tepla či 
energie, bioplynové stanice (homogenizační jímka, reaktor, zásobník bioplynu, uskladňovací nádrž, 
kogenerační jednotka, tepelný výměník atd.). 

- Projektová a technická dokumentace, která je součástí pořízení investice. 
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5. Vhodnost žadatele - kdo m ůže žádat  

Fiche 1  Rozvoj zem ědělských podnik ů Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo 
právnická osoba, který podniká v zem ědělské 
výrob ě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
      
 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. 

 

Fiche 3  Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury  Obce 

       Svazky obcí 

       Nestátní neziskové organizace 

       Zájmová sdružení právnických osob  

                                                                                              (jsou-li jejich členy obce, svazky obcí) 

       Církve a jejich organizace 
 

Fiche 4  Rozvoj obcí, ob čanská infrastruktura a služby  Obce 

       Svazky obcí 

       Nestátní neziskové organizace 

       Zájmová sdružení právnických osob  

                                                                                              (jsou-li jejich členy obce, svazky obcí) 

                                                                                         Církve a jejich organizace 
 

Fiche 8   Podpora podnikání v regionu      

V rámci III. 1.2 záměr a) - fyzické i právnické osoby podnikatelé  (i bez historie), z kategorie 
mikropodniků, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel 

V rámci III. 1.2. záměry b), c), d) - fyzické a právnické osoby, které podnikají v zem ědělské 
výrob ě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, které 
splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků. 

V rámci záměru III.1.2. b) může být příjemcem i skupina osob sdružená smlouvou o sdružení, která je 
ze 100 % tvořena fyzickými a/nebo právnickými osobami, které podnikají v zemědělské výrobě, pokud 
smlouva o sdružení splňuje následující podmínky: 

a) je ve smlouvě o sdružení uveden jeden účastník, který v zájmu sdružení zastupuje ostatní 
účastníky (vystupuje jako žadatel za účastníky sdružení) včetně převzetí plnění ze strany SZIF   

b) za závazky vzniklé jednáním v zájmu sdružení odpovídají všichni účastníci společně a nerozdílně 

c) účastníci se zaváží dodržovat podmínky smlouvy po dobu vázanosti projektu na účel. 

 
 
Upřesňující podrobnosti o jednotlivých typech žadatelů najdete v příslušných Fichích, odst. 15 
V této výzvě může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci. 
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6. Výše dotace, struktura financování 

Celková alokace  
Celková alokace na 5. výzvu bude maximáln ě 4 mil. K č. O kone čném p řidělení jednotlivých částek 
na projekty v jednotlivých Fichích rozhodne hodnoti telská komise. 
 
Celková alokace bude rozd ělena podle následujícího procentuelního klí če: 
 
Fiche Název fiche Žadatel Alokace 

1 Rozvoj zem ědělských podnik ů Zemědělský podnikatel 
25 % z celk. alokace 5. Výzvy 

Předpoklad: 1 mil. Kč 

3 Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury  Obce, svazky, NNO, zspo, 
Církve 

25 % z celk. alokace 5. Výzvy 

Předpoklad: 1 mil. Kč 

4 
Rozvoj obcí, ob čanská infrastruktura a 
služby   

Obce, svazky, NNO, zspo, 
Církve 

25 % z celk. alokace 5. Výzvy 

Předpoklad: 1 mil. Kč 

8 Podpora podnikání v regionu  
nezemědělští podnikatelé, 

zemědělský podnikatel 
(dle jednotlivých záměrů) 

25 % z celk. alokace 5. Výzvy 

Předpoklad: 1 mil. Kč 

CELKEM 4 mil. Kč 

 
Celková alokace představuje částku, která bude v rámci této výzvy na jednotlivé vybrané projekty 
rozdělena. V případě nedočerpání alokace v jednotlivých Fichích rozhodne výběrová komise o využití 
financí v rámci projektů jiných Fichí. V případě nedostatku financí na plné uspokojení projektu může 
hodnotitelská komise rozhodnout o zařazení mezi náhradní projekty. 

V souladu s Pravidly IV.1.2 pro žadatele typu veřejnoprávní subjekty (obce, svazky obcí) a plátce DPH 
je DPH nezpůsobilým výdajem. 
 
Druh podpory, výše podpory 
Druh a výše dotace jsou stanoveny v každé Fichi v SPL. Příspěvek EU činí 80 % z veřejných zdrojů, 
příspěvek ČR činí 20 % z veřejných zdrojů. Jde o nevratnou podporu formou účelové dotace. Dotaci v 
rámci Programu rozvoje venkova lze získat pouze na způsobilé výdaje uvedené v příslušné Fichi. 

Fiche 1 - výše dotace: 
40% ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

 

Fiche 3 - výše dotace: 
90 %  Projekty nezakládající ve řejnou podporu  
(v projektu čerpajícím výdaje z opatření III.2.2.  je podpora poskytována v režimu „de minimis“. 

 
Fiche 4 - výše dotace: 
90 %  Projekty nezakládající ve řejnou podporu 
v projektu čerpajícím výdaje z opatření III.2.2.  je podpora poskytována v režimu „de minimis“. 

  

FICHE 8: - výše dotace: 
Maximální výše procenta dotace se řídí mapou podpory pro opatření III.1.2. 
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Struktura financování 
Žadatel zajistí předfinancování celého projektu včetně části, která mu bude po odsouhlasení žádosti o 
proplacení ze strany SZIF zpětně proplacena. 
 
 Formy financování 
- bezhotovostní platby 
- hotovostní platby 
- věcné plnění ze strany žadatele/příjemce dotace 
- leasing 
 
Minimální a maximální p řípustná výše celkových uznatelných náklad ů na 1 projekt  
Min 100.000 Kč 

Max 2.000.000 Kč 

 
Pravidlo financování (de minimis) 
Podpora, která je poskytována v režimu de minimis, tzn. v souladu s nařízením Komise (ES) č. 
1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, tzn., že 
celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období 
přesáhnout částku 200 000 EUR (tento limit platí bez ohledu na formu podpory nebo její sledovaný 
cíl). 

U opatření, kde je podpora poskytována v režimu de minimis, lze v souladu s Českým přechodným 
rámcem (rozhodnutí Komise N 236/2009 ze dne 7. 5. 2009) navazujícím na Sdělení Komise (Dočasný 
rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční 
a hospodářské krize) poskytnout podporu až do výše 500 0001 EUR za podmínky, že souhrnná 
částka podpory de minimis a podpory poskytnuté podle tohoto režimu nepřesáhne v období od 1. 
ledna 2008 do 31. prosince 2010 částku 500 000 EUR pro jeden subjekt. 
 
 
7. Místo realizace projekt ů 

Projekty musejí být realizovány na území MAS Region HANÁ, tedy na území obcí:  

Bílsko, Bohuslavice, Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, Drahanovice, Hačky, Hněvotín, 
Hvozd, Laškov, Loučany, Loučka, Luběnice, Lutín, Náměšť na Hané, Ochoz, Olbramice, Olšany u 
Prostějova, Pěnčín, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka, Senice na Hané, Senička, Slatinice, Slatinky, 
Smržice, Stařechovice, Těšetice, Ústín. 

 
 
8. Termíny výzvy 

Vyhlášení výzvy (= zahájení p říjmu žádostí):  15. prosince 2009 

Ukon čení p říjmu žádostí o dotaci:    20. ledna 2010 

První – p ředběžné schválení (výb ěrovou komisí):  2. února 2010 

Registrace projekt ů na RO SZIF   únor 2010 

Konečné schválení projekt ů SZIF:   květen 2010 (předpoklad) 

Podpis dohody s úsp ěšnými žadateli:    leden 2010 (předpoklad) 

Max. délka realizace projektu:     24 měsíců   
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Způsobilé výdaje je možné realizovat od doby registrace projektů na RO SZIF, maximálně po dobu 
24ti měsíců od data podpisu Dohody. Tato lhůta se prodlužuje na maximálně 36 měsíců od data 
podpisu Dohody, a to v případě financování formou leasingu. 

Konečným  termínem pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na SZIF je termín stanovený 
v Dohodě o poskytnutí dotace. Zároveň je žadatel  povinen předložit Žádost o proplacení ke kontrole 
na MAS 14 dní před datem uvedeným v Dohodě. 
 
9. Podání žádosti o dotaci, náležitosti žádosti o p oskytnutí dotace 

Místo podání 
Projektové žádosti přijímají pracovníci sekretariátu MAS Region HANÁ, na sekretariátu MAS 
v Těšeticích, Region Haná, o.s, Těšetice, č.p75, 783 46 Těšetice.  

Termíny 
Zahájení příjmu žádostí počíná dnem vyhlášení výzvy, tedy 15. prosince 2009  

Konečný termín pro p ředložení projektových žádostí je 20.1.2010 do 13:00 hod. 

Projekty budou přijímány pracovníky sekretariátu MAS standardně ve dnech úterý, čtvrtek, od 8:00 do 
14:00, v případně potřeby lze telefonicky dohodnout i jiný termín. 

Náležitosti, p řílohy 
Žadatelé předkládají projektovou žádost i s přílohami na sekretariátu, kde bude provedena okamžitá 
kontrola počtu dodaných dokumentů a příloh, a vyhotoven kontrolní seznam příloh. Neúplné žádosti 
nebudou přebrány.  

Žádost, včetně všech povinných příloh bude při registraci předána ve dvou totožných paré, z toho 
jeden originál, a jedna prostá kopie. Vše bude dále předáno také v elektronické formě (CD nebo 
Flash-disk)  

V termínu výzvy žadatel p ředkládá a podepisuje Žádost o dotaci  před zmocn ěným pracovníkem 
příslušné MAS  osobn ě (v případě právnických osob pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v 
souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou 
osobu) nebo prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců (podpis na zmocnění musí být úředně 
ověřen). 

Elektronickou žádost o dotaci, Instruktážní list k vyplňování žádosti, seznam povinných příloh k žádosti 
o dotaci pro jednotlivé fiche, závazné osnovy projektů rozlišené dle Fichí a další dokumenty, včetně 
této výzvy naleznete na stránkách: 

www.regionhana.cz – sekce MAS Region HANÁ 

 

 

10. Způsob hodnocení 

Při hodnocení projektů bude postupováno v souladu s pravidly LEADER a s postupy ve schváleném 
SPL Regionu HANÁ: 

Hodnotit se budou pouze projekty, které prošly předešlými administrativními kontrolami a splňují 
kritéria přijatelnosti. Každá Fiche má pevně stanovena kritéria přijatelnosti, která jsou všem žadatelům 
předem známá (v textu fiche). Pro hodnocení projektů je jmenována výběrová komise, která je 
složena z devíti členů a vždy minimálně tři členové budou ze zástupců soukromé sféry a minimálně 
dva členové ze zástupců veřejné sféry (minimálně polovina členů výběrové komise bude ze soukromé 
sféry).  

Hodnocení proběhne ve dvou fázích: 

1. Veřejná obhajoba projektu – každý žadatel výběrové komisi představí svůj projekt. 
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2. Výběrová komise provede výběr projektů dle hodnotících kritérií, která jsou platná pro 
konkrétní opatření, Fichi, v rámci kterých je na projekt žádána dotace. Jeden projekt budou 
hodnotit vždy tři členové výběrové komise. V případě velkého rozdílu přidělených bodů 
obodují projekt společně všichni členové výběrové komise. 

Bodování bude transparentní, dohledatelné, konkrétní a jednoznačné. Pro bodování se členové 
výběrové komise budou řídit kritérii a bodovacím systémem dle schválených platných Fichí, aby se 
v případě sporů bylo možno opřít o tento dokument. Dokument bude sloužit i jako prostředek pro 
provádění kontrol. 

Preferen ční kritéria (výb ěrová, bodování) jsou podrobn ě popsána v jednotlivých Fichích. 

Výběr projektů bude probíhat na základě sestaveného žebříčku dle nejvyššího počtu bodů a výší 
přidělených finančních prostředků na každé opatření – Fichi. Výběrová komise vyhotoví seznam 
vybraných projektů dle pořadí a stanovené výše podpory. 

 

12. Další informace 

Veškeré informace k předkládání projektových žádostí budou zveřejněny na webových stránkách 
místní akční skupiny: www.regionhana.cz Podrobné informace k tomuto kolu výzvy jsou v Pravidlech 
IV.1.1. Místní akční skupina a IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova 
České republiky na období 2007-2013 a v Samostatné příloze 9 Pravidel IV.1.1.. 

Projekt bude realizován v souladu a k naplnění Strategického plánu LEADER Regionu HANÁ, 
schváleného v prosinci 2007 valnou hromadou Regionu HANÁ, o.s. 

Další informace jsou připraveni poskytnou pracovníci Sekretariátu MAS Region HANÁ, v Těšeticích, 
č.p75, 783 46 Těšetice, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00, případně v jiné dny po předchozí 
telefonické domluvě. 

Kontakty: 

Ing. Jaroslav Brzák 
Manažer MAS 
tel. kancelář MAS:  +420 585 754 622         
mobil:                 +420 605 174 701          
e-mail:   jarek.brzak@post.cz  
 
 
Zdeňka Žáková  
Administrativa MAS 
tel. kancelář MAS:   +420 585 754 622          
mobil.:                 +420 724 178 502         
e-mail:   region.hana@seznam.cz  

zdenka.zak@seznam.cz 
 
 
Použité zkratky:  

MAS  Místní akční skupina (v našem případě Region Haná, občanské sdružení) 
PRV  Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 
SZIF  Státní zemědělský intervenční fond (administrační a platební agentura PRV) 
RO SZIF Regionální odbor SZIF 
RH  Region HANÁ, o.s. 
SPL   strategický plán LEADER (v našem, případě Strategický plán LEADER Region HANÁ) 
 


