
Místní akční skupina MAS Moravský kras o.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem 
Leader „Nové výzvy a nové příležitos pro Moravský kras“ schváleným Státním zeměděl-
ským intervenčním fondem v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.1.1. Místní 
akční skupina a opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 5. výzvu pro žadatele 

k předkládání projektů pro 13. kolo PRV.
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Podrobný obsah  Fichí je vyvěšen na webových stránkách www.mas-moravsky-kras.cz  (adresa 
odkazu: www.mas-moravsky-kras.cz/program-leader/leader-2007-2013/ a je k dispozici v písemné 
podobě v kanceláři MAS v době úředních hodin. Podrobnosti k výzvám jsou uvedeny ve SPL a 
formulářích Fichí, které obsahují také preferenční (bodovací) kritéria. 
 
 
Způsobilé výdaje: 
Způsobilé výdaje projektu je možné realizovat od doby registrace projektů na RO SZIF. 
Předpokládaný termín registrace je do 27. června 2011. Délka realizace projektu je maximálně  
24 měsíců od podpisu Dohody. Nejzazším termínem pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na 
MAS a následně na SZIF je termín stanovený v Dohodě  o poskytnutí dotace. Žadatel předloží 
žádost o proplacení výdajů ke kontrole na MAS 14-21 dní před termínem odevzdáním na SZIF. 
 
Způsob podání: 
 
Žadatel podává na MAS elektronickou verzi žádosti o dotaci. Písemná podoba žádosti bude žadateli 
vytištěna pracovníkem MAS.  
 
Žádost o dotaci předkládá a podepisuje žadatel před pracovníkem MAS 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.  
 
Pokud žadatel podává Žádost prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců, musí zmocněný 
zástupce k registraci Žádosti předložit zvlášť vytištěná čestná prohlášení s úředně ověřeným 
podpisem žadatele (v případě právnických osob pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v 
souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou 
právnickou osobu).  
 
K formuláři Žádosti se přikládají 2 výtisky všech povinných příloh dle bližší specifikace v příslušné 
Fichi (1 sada bude označená nápisem „SZIF" + 1 sada bude označená nápisem „MAS") 
 
Každá sada příloh projektu se předkládá v pevné vazbě (např. kroužková vazba, šanon apod.). 
Výtisk bude obsahovat seznam všech předkládaných dokumentů s uvedením počtu stran každého z 
nich. Tento seznam bude podepsaný statutárním zástupcem žadatele. 
 
Veškeré požadované povinné a nepovinné přílohy musí být originálem nebo úředně ověřenou kopií 
(není-li u konkrétní přílohy uvedeno jinak). Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou 
pro příjem žádosti. Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti - má vliv pouze na 
výši bodového ohodnocení projektu. 
 
Žádost o dotaci a instruktážní list k vyplňování žádosti o dotaci je možné stáhnout v elektronické 
podobě z webových stránek www.mas-moravsky-kras.cz. 
 
Kontakty: 
 
Jméno Funkce Telefon E-mail 

Ing. Jozef Jančo manažer MAS pro SPL  739 042 933 jozef.janco@seznam.cz 
Ing. Petr Revenda projektový manažer 603 268 562 masmk@seznam.cz  
MAS Moravský kras o. s., kancelář: 679 13 Sloup 221, tel. 739 042 933 
www.mas-moravsky-kras.cz  
e-mail:masmk@seznam.cz   
 
Úřední dny pro předkládání žádostí na MAS: 
 
Den Hodina 

9. až 16. května 
2011 

9.00- 12.00; 13.00- 16.00. 

 
V případě, že bude projektová žádost odevzdána po tomto termínu, bude automaticky vyřazena. 
Doporučujeme žadatelům termín odevzdání žádostí domluvit telefonicky předem. 
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Další odkazy: 
Na webových stránkách MAS www.mas-moravsky-kras.cz jsou dostupné veškeré další informace a 
dokumenty k výzvě.  
 
Výběr projektů: 
Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány 
projekty, které dosáhly nejlepšího bodového ohodnocení. Počet podpořených projektů bude 
limitován výší alokace na danou Fichi. Pokud nebude pro jednu Fichi dosažena výše stanovené 
alokace, budou finanční prostředky převedeny na projekty pro druhou Fichi. Hodnotit projekty ve 
všech Fichích  vyhlašovaných ve výzvě bude 5 členů výběrové komise, v případě vážných důvodů 
neúčasti člena zastupující soukromý sektor, nebude hodnotit 1 vylosovaný zástupce veřejného 
sektoru, aby počet zástupců soukromé sféry byl dle pravidel vyšší než zástupců veřejné správy. 
 
Součástí této 5. výzvy je stručná anotace Fichí: 
 
 
Fiche 1: Příležitost pro objevy 

Hlavní opatření PRV: 
III.1.3.1.  Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky     

Oprávnění žadatelé: 
 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. 
 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) 

 Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu. 

Oblasti podpory (typy aktivit): 
 Turistické trasy – pěší, naučné, hippo, lyžařské a vycházkové (promenádní) trasy 
 Budování infrastruktury - značky, mapy, odpočinky (lavice, přístřešky, ohniště), přírodní 

cvičidla, sochy, prolézačky, pevná ohrada pro koně či box o minimální velikosti 3x3 m 
 Značení turistických cílů a tras, jejich údržba a obnova 
 Propagace a marketing - tištěné materiály, internetové stránky, informační poutače 
 Rekonstrukce a nová výstavba rozhleden 
Max. a min. výše způsobilých výdajů na projekt: 
min. 50 000,- Kč 
max. 2 000 000,- Kč  
maximální míra dotace činí 90 % způsobilých výdajů  

 
 
Fiche 5: Příležitost pro podnikání 

Hlavní opatření PRV: 
III.1.2.  Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje  

Oprávnění žadatelé: 
 Fyzické a 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. 

Oblasti podpory (typy aktivit): 
 Provozovna určená pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků 
 Nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji 

mikropodniků 
 Internetové stránky s objednávkovým systémem (e-shop). 

Max. a min. výše způsobilých výdajů na projekt: 
min. 50 000,- Kč 
max. 2 000 000,- Kč  
maximální míra dotace činí 60 % způsobilých výdajů  
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Fiche 9: Příležitost pro farmáře 

Hlavní opatření PRV: 
I.1.1.1.  Modernizace zemědělských podniků 

Oprávnění žadatelé: 
 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. 

Oblasti podpory (typy aktivit): 
 Zpracování biomasy a bioplynu pro energetické účely 
 Stavby pro živočišnou a rostlinnou výrobu 
 Technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu vč. zemědělské techniky 
 Nezpůsobilým výdajem je mobilní zemědělská technika. 

Max. a min. výše způsobilých výdajů na projekt: 
min. 50 000,- Kč 
max. 2 000 000,- Kč  
maximální míra dotace činí 60 % způsobilých výdajů  

 
Další poznámky: 
MAS Moravský kras o.s. pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů,  který 
proběhne 18. dubna 2011 ve Sloupě. 
 
V jiné dny jsou manažeři MAS k dispozici v kanceláři v sídle MAS, nebo lze domluvit setkání či 
poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách. V době předkládání 
žádostí na MAS, tj. 9. - 16. května 2011 již konzultace nejsou možné. 
 
Veřejné slyšení (obhajoby) projektů proběhne dne 13. června 2011 od 13 hodin v zasedací 
místnosti MAS Moravský kras o.s., Sloup 221. Pořadí žadatelů k veřejné obhajobě bude stanoveno 
podle jednotlivých Fichí, data a času přijmu Žádostí od žadatele. Tato obhajoba je veřejně 
přístupná a slouží především k seznámení veřejnosti a výběrové komise s jednotlivými projekty, k 
prezentaci projektu a jeho návaznosti na Integrovanou strategii a Strategický plán Leader. Je to 
také možnost žadatelů odprezentovat účelnost a jedinečnost projektu. 
 
Podrobný harmonogram administrace žádostí o dotaci v rámci 5. výzvy, včetně termínu konání 
veřejné prezentace žadatelů a zasedání výběrové komise je uveden na webových stránkách MAS.  
 
 
Tato výzva byla schválena Programovým výborem MAS Moravský kras o.s. dne 24.2.2011.  
 
 
 
 
 
Miloslav Novotný, předseda MAS Moravský kras o.s. 

 
 
 


