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Vyhlášení výzvy 
 
Místní akční skupina Hornolidečska, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader MAS 
Hornolidečska na období 2007-2013 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí v následujících 
prioritách: 
 

PRIORITA 1 Valašská tradiční vesnice – pohoda života na Valašsku a pohoda při trávení 
volného času na Valašsku 

FICHE 2 Občanské vybavení a služby 

FICHE 3 Valašské kulturní dědictví 

 

PRIORITA 2 Zemědělství na Valašsku a valašské produkty 

FIHCE 4 Zemědělství na Valašsku a valašské produkty 

 

PRIORITA 3 Tradiční Valašská řemesla, služby pro obyvatele a návštěvníky 
Hornolidečska 

FIHCE 5 Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel 

 
Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých 
výdajů z hlavního opatření/podopatření. V daném kole příjmu žádostí může žadatel podat 
v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci. 
 

1. Název SPL 
 

Strategický plán Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 
 

2. Číslo výzvy 
 

SPL_MASH_4. VÝZVA 
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3. Identifikace MAS 

Místní akční skupina Hornolidečska, o.s. 

Sídlo MAS: Lidečko 467, PSČ 756 15 

Statutární zástupce Ing. Vojtěch Ryza, předseda 

tel. 571 447 945 

Právní forma MAS Občanské sdružení 

IČ: 26676109 

Manažer: Aleš Lahoda 

Tel.: 604 628 026 

E-mail lahoda@mashornolidecska.cz  

www www.mashornolidecska.cz  

Seznam obcí v území MASH Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, 
Valašská Senice, Valašské Příkazy, Valašská Polanka, Lužná, 
Prlov, Pozděchov, Leskovec, Seninka, Ústí 

4. Podporované oblasti 
 

FICHE 2: Občanské vybavení a služby 
 

Cíle FICHE 2:    
- Zlepšení občanské vybavenosti s cílem zvýšení dostupnosti a kvality služeb  
- Zlepšení podmínek pro rozvoj spolkového života a volnočasové aktivity 
- Zlepšení podmínek pro činnost veřejné správy 

 

Oblasti podpory FICHE 2: 
- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), příp. nová 

výstavba, budov a ploch sloužících zajištění občanského vybavení v oblasti školství, 
zdravotnictví, sociálních služeb, péče o děti, kultury, základní obchodní infrastruktury 
a sportovních aktivit, veřejné správy a hasičských zbrojnic, integrovaných 
informačních a školicích center, 

- nákup zařízení, technologie, vybavení, hardware, software, 
- infrastruktura spojená se zavedením vysokorychlostního internetu. 
- investice pro pořízení materiálně – technického zázemí a vybavení pro společenské, 

spolkové, sportovní, kulturní, environmentální a církevní aktivity včetně stavebních 
výdajů malého rozsahu  

 

FICHE 3: Valašské kulturní dědictví 
 

Cíle FICHE 3:    
- zhodnocení kulturního dědictví venkova a jeho využití pro zvýšení turistického 

potenciálu 
- uchování typického valašského rázu obcí 
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Oblasti podpory FICHE 3: 
- Zpracování studií obnovy a využití památek, programů regenerace památkově 

významných území, soupisů a map památek na venkově, plánů péče, geodetických 
prací, 

- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) památkových 
budov a ploch, 

- revitalizace historických parků, historických zahrad a alejí, 
- nákup budov, strojů, zařízení, vybavení, hardware, software, 
- investice na realizaci výstavních expozic, muzeí s nabídkou místních kulturních a 

historických zajímavostí 
 

FICHE 4: Zemědělství na Valašsku a valašské produkty 
 
Cíle FICHE 4: 

- zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských farem 
- údržba krajiny a uchování tradičního valašského rázu krajiny 
- vytvoření podmínek pro tvorbu valašských produktů 

 
Oblasti podpory FICHE 4: 

- investice do zemědělských staveb, vč. nezbytných manipulačních ploch pro 
živočišnou a rostlinou výrobu – podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní: 

o výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení, 
o výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty 

živočišné výroby, 
o výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro objemná krmiva, 

- investice do techniky a technologií pro živočišnou výrobu – podpora se týká chovu 
skotu, prasat, ovcí, koz, koní 

 

FICHE 5: Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel 
 
Cíle FICHE 5:    

- Rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. 
- Vytváření nových pracovních míst 
- Zachování a rozvoj tradičních řemesel 

 
Oblasti podpory FICHE  5: 

- Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová 
výstavba budov, ploch s upřednostněním využití stávajících budov a ploch, 

- nákup strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software 
 
Podrobný popis podporovaných oblastí je uveden v jednotlivých FICHÍCH, které jsou ke 
stažení na http://www.mashornolidecska.cz/leader-2007-2013.  
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5. Finanční zdroje 
Způsobilé výdaje: 

- min. výše způsobilých výdajů pro stanovení dotace:  50.000,- Kč 
- max. výše způsobilých výdajů pro stanovení dotace:  2.000.000,- Kč 

� Fiche 1 – v případě opatření III.2.1.2.c): 1.000.000,- Kč 
Výše dotace: 

- neziskové projekty (FICHE 2 a FICHE 3):  max. 90 % způsobilých výdajů 
- ziskové projekty – FICHE 4 

o 60 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci ve 
znevýhodněných oblastech, 

o 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci ve 
znevýhodněných oblastech, 

o 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci v jiných 
oblastech než znevýhodněných oblastech, 

o 40 % způsobilých výdajů pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech než 
znevýhodněných oblastech. 

- ziskové projekty (FICHE 5):   max. 60 % způsobilých výdajů  

6. Oprávněnost žadatele – definice příjemce podpory 

FICHE 2 
FICHE 3 

- Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

- 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. 

- 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). 

- Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona 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. 

FICHE 4 
- Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který 

podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 
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- 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 5 

- V rámci III.1.2. záměr a) - 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. 

 

7. Termín příjmu žádostí 
Datum vyhlášení výzvy:   01.09.2009 
 
Datum ukončení příjmu žádostí:  30.09.2009 do 13.00 hod. 
 
Žádosti budou přijímány v pracovních dnech: 

- pondělí, středa: 8.00 – 15.00 hod. 
- úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 – 13.00 hod. 

8. Místo podání 
Místní akční skupina Hornolidečska, o.s. 
Budova obecního úřadu 
Lidečko 467 
756 15  Lidečko 

9. Způsob podání Žádosti o dotaci 
Žádost o dotaci se předkládá osobně v sídle Místní akční skupiny Hornolidečska. Žádost o 
dotaci předkládá a podepisuje žadatel před pracovníkem MAS Hornolidečska osobně (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). Pokud nebyla žádost o dotaci podepsána před pracovníkem MAS 
Hornolidečska osobně, musí být podpis úředně ověřen. 

10. Žádost o dotaci 
a) Žádost o dotaci se předkládá na předepsaném formuláři se všemi povinnými 

přílohami, příp. nepovinnými přílohami.  
b) Žadatel je povinen s žádostí o dotaci vyplnit závaznou Osnovu projektu a předložit 

všechny povinné, příp. nepovinné přílohy. Závazná osnova projektu je součástí 
Samostatné přílohy č. 9 Pravidel IV.1.1., které jsou ke stažení na 
www.mashornolidecska.cz, nebo na www.szif.cz 
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c) Žádost, povinné i nepovinné přílohy se předkládají ve dvou vyhotoveních, a to ve 
dvou originálech nebo úředně ověřených kopiích. Výjimku tvoří projektová 
dokumentace, půdorys stavby či dispozice technologie a katastrální mapa, které 
nemusí být originálem nebo úředně ověřenou kopií, dostačující je pouze prostá 
kopie. 

d) Čestné prohlášení musí být žadatelem podepsáno osobně (v případě právnických 
osob pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným 
způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu), 
tj. není možné nechat čestné prohlášení podepsat pověřenou osobou, ale je možné, 
aby pověřená osoba přinesla k zaregistrování čestné prohlášení podepsané 
žadatelem s úředně ověřeným podpisem 

e) Žádost a projekt budou kromě tištěných vyhotovení předloženy rovněž elektronicky 
na CD (2x) 

f) Další povinnosti žadatele jsou uvedeny v Pravidlech IV.1.2 a Příloze č. 9 Pravidel, 
které jsou ke stažení na www.mashornolidecska.cz, nebo na www.szif.cz  

 
Odkaz ke stažení formuláře žádosti o dotaci 
Formulář žádosti o dotaci vč. instruktážního listu k vyplňování Žádosti o dotaci je ke stažení 
na http://www.mashornolidecska.cz/leader-2007-2013.  

11. Doba a místo realizace projektu 
Termíny pro zahájení realizace projektu:  

a) výdaje nutné k přípravě projektu: od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o 
proplacení (pokud není stanoveno jinak) 

b) ostatní výdaje: od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF do data předložení 
Žádosti o proplacení. Registrace žádostí proběhne v  červnu 2009. Datum způsobilosti 
způsobilých výdajů bude žadateli oznámeno bezprostředně po zaregistrování Žádosti 
o dotaci. 

 
Nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS a na RO SZIF: 
Žadatel je povinen zajistit realizaci projektu a úhradu způsobilých výdajů do 24 měsíců od 
podpisu Dohody s dodržení následujících termínů: 

- nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS Hornolidečska: 23 
měsíců od podpisu Dohody 

- nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na RO SZIF Olomouc: 24 
měsíců od podpisu Dohody 

 
Vymezení území pro realizaci projektů: 
Projekty mohou být realizovány pouze v území působnosti MAS Hornolidečska, které je 
vymezeno katastrálním území obcí: Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná, 
Študlov, Valašská Senice, Valašské Příkazy, Valašská Polanka, Lužná, Prlov, Pozděchov, 
Leskovec, Seninka, Ústí 
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12. Podrobné informace pro žadatele 
Podrobné informace pro žadatele (formulář žádosti, závazná osnova projektu, instruktážní 
list k vyplňování žádosti, FICHE, povinné přílohy, koncepční dokumentace) jsou k dispozici na 
internetu http://www.mashornolidecska.cz v sekci Leader 2007-2013 nebo v sídle MAS 
Hornolidečska. 
 
Kontaktní osoby: 
 
Aleš Lahoda, manažer MAS Hornolidečska 
Tel.: 604 628 026, e-mail: lahoda@mashornolidecska.cz  
 
Ing. Vojtěch Ryza, předseda MAS Hornolidečska 
Tel.:  731 163 586, e-mail: lidecko@centrum.cz  
 
Informační seminář pro žadatele se uskuteční dne 9.9.2009 od 13.00 hod. do 15.00 hod. 
v zasedací místnosti MAS Hornolidečska (budova obecního úřadu Lidečko). Program bude 
upřesněn na webových stránkách MAS Hornolidečska.  

 


