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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 9. výzvu k předkládání žádostí na projekty z Programu rozvoje venkova ČR na 
období 2007-2013, osa IV. Leader, opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 
 

Kolo příjmu PRV:  18. kolo 
 

1. Název SPL 
 

Strategický plán Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 
 

2. Číslo výzvy 
 

SPL_MASH_9. 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 

 

4. Seznam vyhlášených FICHÍ 
1. FICHE 1: Obnova a rozvoj obcí Hornolidečska 
2. FICHE 2: Občanské vybavení a služby 
3. FICHE 3: Valašské kulturní dědictví 
4. FICHE 4: Zemědělství na Valašsku 
5. FICHE 5: Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel 
6. FICHE 6: Diverzifikace zemědělství 

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

mailto:lahoda@mashornolidecska.cz
http://www.mashornolidecska.cz/
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 (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:   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. Předpokládaná alokace na výzvu 
Předpokládaná alokovaná částka na výzvu: 5 094 515,- Kč. Alokace na jednotlivé FICHE: 

Číslo FICHE Alokace 

FICHE 1 500 000 

FICHE 2 1 900 000 

FICHE 3 700 000 

FICHE 4 600 000 

FICHE 5 1 300 000 

FICHE 6 584 715 

Alokace celkem 5 584 715 

 
 
V případě, že v rámci jedné FICHE bude předloženo méně projektů, může programový výbor přesunout alokaci 
do jiné FICHE. 

7. Termín a místo příjmu žádostí 
Datum zahájení příjmu žádostí:  14.1.2012 
Datum ukončení příjmu žádostí:  15.2.2012 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. (poslední den příjmu žádostí do 12.00 hod.) 
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8. Místo podání 
Místní akční skupina Hornolidečska, o.s. 
Adresa: Lidečko 467 
756 15  Lidečko 
Kancelář: Budova základní školy v Lidečku 

9. Způsob podání Žádosti o dotaci 
Žádost o dotaci se předkládá osobně v sídle Místní akční skupiny Hornolidečska – kancelář MAS se nachází 
v budově Základní školy Lidečko. 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 CD nebo flash disk (bude vrácen žadateli) – 1 ks. Zaměstnanec MAS 

žádost o dotaci z CD vytiskne a předloží k podpisu žadateli. Poté žadateli vystaví potvrzení o přijetí 
žádosti. Formulář žádosti a instruktážní list k vyplňování žádosti je možné stáhnout z webových  
www.mashornolidecska.cz, 

b) 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. Seznam povinných a nepovinných příloh je uveden v příslušné FICHI. 

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) Další povinnosti žadatele jsou uvedeny v Pravidlech IV.1.2, které jsou ke stažení na 
www.mashornolidecska.cz, nebo na www.szif.cz  

 
Neúplné žádosti nebudou přijaty. 
 
V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné FICHE pouze jedinou Žádost o dotaci. 

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 březnu 2013. 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 o 
poskytnutí dotace. 
 
 
 
 

http://www.mashornolidecska.cz/
http://www.mashornolidecska.cz/
http://www.szif.cz/
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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, pravidla pro zajištění transparentnosti výběru projektů, 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  
 
Stanislav Petřík, MAS Hornolidečska 
Tel.:  734 360 647, e-mail: petrik@mashornolidecska.cz  
 
 

 

http://www.mashornolidecska.cz/
mailto:lahoda@mashornolidecska.cz
mailto:petrik@mashornolidecska.cz

