
MAS Lípa pro venkov o. s. 

  

8. výzva k příjmu žádostí o čerpání prostředků v rámci 

Strategického plánu Leader „Společně pro kutnohorský venkov“  

v rámci 18. kola PRV 

  

  

Místní akční skupina Lípa pro venkov o. s. vyhlašuje dnem 10. 12. 2012  8. kolo příjmu žádostí 
pro čerpání prostředků alokovaných na realizaci Strategického plánu Leader „Společně pro kutnohorský 
venkov“ v rámci Programu rozvoje venkova. 

Termín příjmu žádostí: 

od 14. 1. do 18. 1. 2013, v době od 8:00 do 15:00 hod. 

Místo podání: 

v kanceláři občanského sdružení MAS Lípa pro venkov o. s., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice 

Kontakt: 

Mgr. Radek Tvrdík - manažer MAS, tel. 724 106 051 

Bc. Vanda Kubínová – projektová manažerka MAS, tel. 723 670 752 

Kancelář:  tel. 607 966 443 

e-mail: info@lipaprovenkov.cz 

web: www.lipaprovenkov.cz 

  

Způsob podání:   Žádost o dotaci (v předepsaném formátu pdf) bude předložena v elektronické podobě 
osobně prostřednictvím statutárního zástupce nebo pověřené osoby – úředně ověřená plná moc,  včetně 
povinných i nepovinných příloh, v listinné podobě a  ve třech paré (1 originál + 2x kopie) + 2x prázdné 
CD. Neúplné žádosti nebudou MAS přijaty! 

  

V rámci 8. výzvy budou přijímány žádosti o dotaci pro následující Fiche: 

  

Fiche 2:  Kulturní a sportovní rozvoj venkova 

Alokace: 1. 850.000,- Kč 

Oprávněný žadatel: Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné 
společnosti, nadace a nadační fondy a církve a jejich organizace. 



  

Fiche 3: Paměť venkova 

Alokace: 1.650.000,- Kč 

Oprávněný žadatel: Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, 
nadace a nadační fondy, církve a jejich organizace, 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 a fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.   

  

Fiche 4:  Zemědělství, pilíř venkova 

Alokace: 1.100.000,- Kč 

Oprávněný žadatel: 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 a dále 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:  Lesy zelené bohatství venkova 

Alokace: 700.000,- Kč 

Oprávněný žadatel: Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její svazky, 
hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní 
subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích 
svazků.                                                                     

  

Fiche 7: Podpora cestovního ruchu na venkově   

Alokace: 500.000,- Kč 

Oprávněný žadatel: 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 a dále obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, nadace 
a nadační fondy a nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu.  

                                                                                                           

Fiche 9: Cesty poznání   

Alokace: 200.000,- Kč 

Oprávněný žadatel: Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti a 
nadace a nadační fondy.    

                                        

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



Přesné znění fichí, formulář žádosti o dotaci a instruktážní list pro její vyplnění jsou k dispozici 
na webových stránkách MAS www.lipaprovenkov.cz spolu s dalšími souvisejícími dokumenty. 

Další informace týkající se osy IV Leader Programu rozvoje venkova, zejména Pravidel IV.1.2 a přílohy č. 
9 Pravidel IV.1.1., můžete nalézt na stránkách  www.mze.cz a www.szif.cz . 

Předkládané projekty musí být realizovány v územní působnosti MAS Lípa pro venkov o. s. (viz mapa 
území na www.lipaprovenkov.cz). Způsobilé výdaje projektu mohou být realizovány po zaregistrování 
projektu na RO SZIF (březen 2013). Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení způsobilých výdajů 
nejprve na MAS a po kontrole následně na příslušný RO SZIF (v termínu stanoveném Dohodou, ale 
nejpozději do 24 měsíců od jejího podpisu). 

Osobní konzultace pro žadatele budou probíhat v termínu od 10. 12. 2012  do 13. 1. 2013. Výše 
finanční alokace pro jednotlivé fiche a časový harmonogram aktuální výzvy jsou zveřejněny 
na  www.lipaprovenkov.cz. V lednu 2013 proběhnou školení pro žadatele 8. výzvy MAS, o kterých 
bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek MAS. 

  

Mgr. Radek Tvrdík, manažer MAS Lípa pro venkov o.s. 

Ondřej Havlovic, předseda MAS Lípa pro venkov o.s. 

 


