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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 7. výzvu k předkládání žádostí v následujících prioritách: 
 

PRIORITA 2 Zemědělství na Valašsku a valašské produkty 

FIHCE 4 Zemědělství na Valašsku 

FICHE 8 Valašské produkty 

 

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

FIHCE 5 Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel 

FIHCE 6 Diverzifikace zemědělství 

 
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_7. VÝZVA 

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 
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4. Podporované oblasti 
 

FICHE 4: Zemědělství na Valašsku 
 
Charakteristika FICHE 4: 
Podpora v rámci této FICHE umožní investice do zemědělských staveb (rekonstrukce příp. nová výstavba) a 
technologií pro živočišnou nebo rostlinnou výrobu. Investice umožní modernizaci zemědělských podniků a 
přispějí k jejich konkurenceschopnosti. Existence těchto zemědělských podniků je v dlouhodobém horizontu 
nezbytná z hlediska zaměstnanosti a zejména jejich nezastupitelného významu pro údržbu krajiny. V 
Hornolidečsku tyto zemědělské podniky vytvářejí pracovní příležitosti pro místní obyvatele a pomáhají zachovat 
typický valašský ráz podhorské krajiny. Dále budou podporovány investice do prodejní technologie umožňující 
přímý prodej ze dvora vlastních produktů zemědělské prvovýroby bez zpracování. 
 
Cíle FICHE 4: 

- zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských farem 
- údržba krajiny a uchování tradičního valašského rázu krajiny 
- zavedení přímého prodeje ze dvora produktů zemědělské prvovýroby bez zpracování 

 
Oblasti podpory FICHE 4: 

-  
- Stáje – výstavba a rekonstrukce včetně technologií (ustájení, napájení, větrání, krmení, vytápění 

apod.), boudy pro telata, pevné výběhy v návaznosti na stáj, nezbytné zázemí stavby, fixační klece, 
kafilérní boxy, pece na pálení kadáverů atp. 

- Pastevní areály včetně doprovodných staveb – budování pastevních areálů – oplocení, napajedla, 
krmiště, manipulační zařízení, včetně zpevněných ploch atp. 

- Dojírny pro krávy, ovce, kozy – technologie v čekárně před dojením, technologie dojení - technologie 
na ošetření, chlazení a skladování syrového kravského, ovčího nebo kozího mléka bezprostředně 
navazující na dojení, měření nádoje, identifikace a pohybová aktivita, dojící robot atp. 

- Haly pro chov domácí drůbeže – haly/technologické vybavení pro chov nosnic, pro odchov, výkrm 
nebo rozmnožovací chovy drůbeže, haly/technologické vybavení na třídění, značení, chlazení a 
skladování vajec; stavební náklady a technologie předlíhní a dolíhní, nezbytné zázemí stavby 
(související technické a sociální zázemí), kafilérní boxy, pece na pálení kadáverů atp. 

- Jímky na kejdu a odpadní vody - výstavba nebo rekonstrukce jímek, výdejní místo jímek, technologické 
vybavení hlavních, sběrných a přečerpávacích jímek, sběrné a přečerpávací jímky atp. 

- Hnojiště - výstavba nebo rekonstrukce pevných hnojišť 
- Chov včel – trvalé stanoviště pro chov včel – úly, haly na získávání, zpracování a skladování včelích 

produktů, technologie pro získávání a zpracování včelích produktů - linka pro zpracování včelích 
produktů atp. 

- Sila a horizontální haly pro skladování obilovin, olejnin a luštěnin – výstavba a rekonstrukce sil/hal, 
technologie čištění a sušení včetně dopravních cest, manipulační (expediční) zásobníky, příjmový koš, 
systém a vybavení pro zjišťování a hodnocení kvalitativních parametrů, technologie skladování (tj. 
technologická zařízení pro úpravu řízené atmosféry, teploty, vzdušné vlhkosti a proudění vzduchu, 
nádoby na skladování a přepravu v rámci provozovny) technologie přípravy na expedici (tj. - 
technologie třídění, balení a chlazení) zařízení (ve skladech) na testování, diagnostiku, měření a 
regulaci, nezbytné zázemí stavby (související technické a sociální zázemí), atp. 

- Sklady pro ovoce, zeleninu (včetně okopanin) a školkařské výpěstky – výstavba nebo rekonstrukce 
vlastních prostor pro skladování ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků, technologie přípravy na 
skladování (technologie třídění, mytí, krájení, krouhání, chlazení a zpracování odpadů), technologie 
skladování (technologická zařízení pro úpravu řízené atmosféry, teploty, vzdušné vlhkosti a proudění 
vzduchu, nádoby na skladování a přepravu v rámci provozovny), technologie přípravy na expedici 
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(technologie třídění, balení a chlazení), zařízení (ve skladech) na testování, diagnostiku, měření a 
regulaci, nezbytné zázemí stavby (související technické a sociální zázemí) atp. 

- zařízení (ve skladech) na testování, diagnostiku, měření a regulaci, nezbytné zázemí stavby (související 
technické a sociální zázemí) atp. 

- Zpracování biomasy pro energetické účely – výstavba a rekonstrukce staveb pro kotelny a výtopny, pro 
skladování biomasy pro energetické účely, pro peletovací a briketovací linky včetně technologie, atp. 

- Malá plnící stanice na bioplyn - integrovaná malá plnící stanice (kompresor, chladič/sušička, výdejní 
hadice), zařízení na odorizaci plynu, přístřešek, plynová přípojka na vstupu, manipulační prostor – 
vozidlová stání atp. 

- Skleníky, fóliovníky, kontejnerovny- výstavba a rekonstrukce včetně nezbytných technologií atp. 
- Další zahradnické stavby - výstavba a rekonstrukce dalších speciálních pěstebních ploch (pařeniště, 

stacionární kompostéry, technologie na sušení léčivých rostlin, pěstírny hub a školky na ovocné a 
okrasné druhy včetně révy vinné a sadby chmele) včetně technologií atp. 

- Stavby pro skladování krmiv a steliv - silážní a senážní žlaby, zpevněné plochy určené na skladování 
siláže, senáže ve vacích, stavby na skladování pícnin, sena, slámy, stavby na skladování balíkované 
siláže, senáže atp. 

- Ostatní zem. stavby (objekty) jinde neuvedeny splňující popis opatření/podopatření – hospodářské 
budovy, sklady vybavení a techniky a nezbytné zázemí stavby včetně sociálního zařízení atp., včetně 
multifunkčních staveb (objektů) 

- Prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby bez zpracování (automaty na výdej mléka, 
masa apod.) 

- Stabilní i mobilní zemědělská technika, strojní zařízení a vybavení 
 

FICHE 5: Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel 
 
Charakteristika FICHE 5: 
Podpora v rámci této FICHE umožní zakládání nových a rozvoj existujících mikropodniků včetně nových živností 
v oblasti výroby, zpracování a služeb. Podporovány budou podniky se zaměřením na řemeslnou výrobu mimo 
zemědělskou výrobu především s využitím místních zdrojů, dále podniky poskytující služby obyvatelům. V 
dlouhodobější perspektivě přispěje realizace projektů k rozvoji mikropodniků, které tvoří základ zaměstnanosti. 
Svou činností se podílejí podstatným dílem na ekonomickém rozvoji území Hornolidečska. Další význam mají 
mikropodniky pro zachování tradiční řemeslné výroby. 
 
Cíle FICHE 5: 

- Rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit.   
- Vytváření nových pracovních míst 
- Zachování a rozvoj tradičních řemesel 
- Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 

 
Oblasti podpory FICHE  5: 

- nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro zakládání a rozvoj 
existujících mikropodniků (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) - stavební materiál, stavební 
práce, bourací práce, rozvody, přípojky základních inženýrských sítí ve vztahu k provoznímu 
příslušenství, technická zařízení staveb, včetně úpravy povrchů v areálu podnikatelské provozovny 
(zejména odstavná a parkovací stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, 
účelové komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně), 

- nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků včetně 
montáže a zkoušek před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání, včetně 
mobilních technologií, včetně nákupu vybavení provozovny v souvislosti s projektem (základní 
nábytek) a nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software) 

- výdaje na propagaci a marketing – internetové stránky včetně objednávkového systému, propagační 
materiály, prezentační akce, billboard, směrové tabule apod. (pouze v případě režimu „de minimis“) 
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FICHE 6: Diverzifikace zemědělství 
 
Charakteristika FICHE 6: 
Podpora v rámci této FICHE umožní na území Hornolidečska realizovat aktivity v rámci diverzifikace činností 
zemědělských subjektů směrem k nezemědělským podnikatelským činnostem. Diverzifikace posílí ekonomický 
potenciál zemědělských subjektů s cílem zajištění stability místních zemědělců a uchování a vytváření 
pracovních míst především pro místní obyvatele. Dlouhodobým přínosem FICHE bude zajištění podmínek pro 
kvalitní život místních obyvatel a stabilita venkovského prostoru při podpoře zaměstnanosti na území 
Hornolidečska. 

 

Cíle FICHE 6: 
- zajištění podmínek pro kvalitní život místních obyvatel  
- posílení stability venkovského prostoru 
- posílení ekonomické stability zemědělských podniků 
- diverzifikace ekonomických aktivit zemědělských podniků 

 

Oblasti podpory FICHE  6:  
- nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro nezemědělskou 

činnost (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) - stavební materiál, stavební práce, bourací 
práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, 
technická zařízení staveb, včetně úpravy povrchů v areálu podnikatelské provozovny určené pro 
nezemědělskou činnost (zejména odstavná a parkovací stání, úprava povrchů pro skladové 
hospodářství, manipulační plochy, účelové komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba 
doprovodné zeleně apod.), 

- nákup strojů, technologií a dalších zařízení slouţících k diverzifikaci do nezemědělských činností včetně 
montáţe a zkoušek před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k uţívání, včetně 
mobilních technologií, včetně nákupu vybavení provozovny (základní nábytek) a nezbytné výpočetní 
techniky (hardware, software) 

- výdaje na propagaci a marketing – internetové stránky včetně objednávkového systému, propagační 
materiály, prezentační akce, billboard, směrové tabule apod. (pouze v případě reţimu „de minimis“) 

 

FICHE 8: Valašské produkty 
 
Charakteristika FICHE 8: 
Podpora v rámci této FICHE umožní investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby potravin nebo 
krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující potraviny. Podporovány budou především projekty 
směřující k produkci místních valašských tradičních produktů (klobásy, uzeniny, mléčné produkty apod.). 
Podpora bude dále směřována do zpracování masa a mléka zemědělskými podnikateli - prvovýrobci. Jako 
doplňková aktivita bude podpora pořízení prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby. 
 
Cíle FICHE 8: 

- zvýšení konkurenceschopnosti zpracovatelů potravin 
- vytváření podmínek pro zpracování místních valašských produktů 
- vytváření podmínek pro přímý prodej ze dvora 

 
Oblasti podpory FICHE 8: 

- technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů, 
- nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků ve vztahu ke 

zvyšování kvality včetně technologií souvisejících s dohledatelností výrobků a včasného upozornění na 
nebezpečné potraviny, 
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- investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů  
- investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a 

technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě, 
- investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících při zpracování zemědělských a 

potravinářských produktů (s výjimkou odpadních vod), 
- investice do zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků, včetně 

expedičních skladů zpracovatele 
 
 
Podrobný popis podporovaných oblastí je uveden v jednotlivých FICHÍCH, které jsou ke stažení na 
http://www.mashornolidecska.cz/leader-2007-2013.  

5. Finanční zdroje 
Způsobilé výdaje: 

- min. výše způsobilých výdajů pro stanovení dotace:  50.000,- Kč (pokud není ve FICHI stanoveno jinak) 
- max. výše způsobilých výdajů pro stanovení dotace: 2.000.000,- Kč 

 
Výše dotace: 

- 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, 6):  max. 60 % způsobilých výdajů (malé podniky) 

max. 50 % způsobilých výdajů (střední podniky) 
max. 40 % způsobilých výdajů (velké podniky) 

- ziskové projekty – FICHE 8 
o max. 50 % způsobilých výdajů 

 

6. Oprávněnost žadatele – definice příjemce podpory 

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. 

- 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. 

FICHE 6 
- Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem 

č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V rámci záměru  III. 1.1. 
b), c) a d) nesmí žadatel spadat do kategorie mikropodniků. 

FICHE 8 - Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici 
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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. 

- 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. 

- Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku a 
jehož předmět činnosti je 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". 

 

7. Termín příjmu žádostí 
Datum vyhlášení výzvy:   26.4.2011 
 
Datum ukončení příjmu žádostí:  20.5.2011 do 12.00 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. Součástí žádosti je popis projektu. Žádost o dotaci je ke stažení na 
www.mashornolidecska.cz, 

b) 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. 



    

Evropský zem ědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do ve nkovských oblastí  

 

MAS Hornolidečska, o.s. SPL_MASH_7. VÝZVA Strana 7 z 7 

c) 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 

d) Žádost a projekt budou kromě tištěných vyhotovení předloženy rovněž elektronicky na CD (2x) 
e) Další povinnosti žadatele jsou uvedeny v Pravidlech IV.1.2, které jsou ke stažení na 

www.mashornolidecska.cz, nebo na www.szif.cz  
 
Odkaz ke stažení formuláře žádosti o dotaci 
Formulář 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 2011. 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 

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  
 
Bc. Stanislav Petřík, MAS Hornolidečska 
Tel.:  734 360 647, e-mail: petrik@mashornolidecska.cz  
 
 

 


