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Výzva k předkládání projektů 
 
Místní akční skupina LAG Podralsko v souladu se „Strategickým plánem místní akční 
skupiny LAG Podralsko pro program LEADER v plánovacím období 2007 – 2013“ 
vyhlašuje 3. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční pomoc na projekty z  Osy IV. 
Leader, opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové strategie, Programu rozvoje venkova 
ČR na období 2007 – 2013 
 
1.   Číslo kola výzvy:  03-01-10  (9. kolo žádostí na SZIF) 
 

Název strategie: Strategický plán místní akční skupiny LAG Podralsko pro program 
LEADER v plánovacím období 2007 – 2013 

 
    Webové stránky:   www.lagpodralsko.com 
 
2.   Termíny: 
  
    Termín vyhlášení výzvy:    4. 1. 2010  
    Příjem žádostí:     od 5. 1. 2010 do 5. 2. 2010, 14:00 hod  
                                                                                  po předchozí telefonické domluvě 
 
 3.   Místo podání žádostí:  na  adrese nové kanceláře LAG Podralsko:       

LAG Podralsko 
                     Malá 168 
                    471 24 Mimoň   
 
   Všechny žádosti doručené po tomto  termínu  budou automaticky vyřazeny 
 
 4.   Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace, způsob podání 
 
Žádost musí být předložena na standardním formuláři „Žádost o dotaci z Programu rozvoje 
venkova“, který je k dispozici na internetových stránkách www.lagpodralsko.com, 
www.szif.cz a v sídle MAS. Povinné přílohy žádosti viz Pravidla IV.1.2. a příslušné fiche. 
Žadatel musí předložit žádost včetně všech povinných příloh ve dvou exemplářích 
(originál - SZIF a kopie - MAS) v pevné vazbě a v elektronické podobě na CD nosiči  
(žádost a osnova projektu).   
V případě poskytnutí Plné moci k podání žádosti musí být tato Plná moc časově a věcně 
omezená s podpisem statutárního zástupce, který musí být úředně ověřen. 
Instruktážní list  k vyplnění žádosti je k dispozici na www.lagpodralsko.com,  www.szif.cz  
nebo v sídle MAS. 
Pravidla IV.1.2. jsou k dispozici  na  www.lagpodralsko.com,  www.szif.cz, nebo v sídle 
MAS. 
Závazná osnova projektu je uvedena v příloze č. 9 Pravidel IV.1.1. – odkaz viz výše. 
 
5     Fiche, cíle a možní příjemci dotace 
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Fiche 1.    Obnova a rozvoj vesnic 
 
Cíle:  

- zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických 
aktivit 

- zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských 
oblastí 

Specifické cíle: 
- zlepšení celkové vizuální úrovně veřejných prostor především na malých vesnicích 
- podpora spolkové činnosti  
- rozvoj cestovního ruchu 
- podpora vzniku nových nezemědělských forem podnikání 
- diverzifikace zemědělských činností 
- zapojení co nejširších vrstev obyvatelstva do rozvoje regionu 

 
V rámci této fiche se jedná např. o obnovu a výstavbu místních komunikací, obnovu 
veřejných prostranství, údržbu veřejné zeleně, výstavbu chodníků atd. 
 
Příjemce dotace 
a) Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
b) 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. 
 
c) 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). 
 
d) Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
e) 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 2.    Občanské vybavení a služby, podpora vzdělávání 
 
Cíle:  

- Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit. 
- Zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí. 
- Posílení lidského potenciálu jako základní podmínky pro místní ekonomiku a zajištění 

místních služeb. 
Specifické cíle: 

- rekonstrukce a modernizace budov v oblasti sociální a kulturní infrastruktury 
- podpora zázemí pro volnočasové aktivity (kultura, sport) 
- zlepšení dostupnosti dalšího vzdělávání ve venkovských oblastech 
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V rámci této fiche se bude jednat hlavně o rekonstrukce, modernizace či  případně o novou 
výstavbu budov v oblasti sociálních, kulturních, vzdělávacích,  volnočasových a dalších 
aktivit. Svým charakterem projekty jednoznačně přispějí ke zlepšení kvality života ve 
venkovských oblastech, ke zvýšení atraktivity regionu a ke zlepšení služeb. 
 
Příjemce dotace 
a) Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
b) 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. 
 
c) 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). 
 
d) Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
e) 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 3.    Podpora cestovního ruchu/N 
 
Cíle  

- různorodost venkovské ekonomiky 
- různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj 

nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti 
- zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických 

aktivit. 
Specifické cíle: 

- projekční, informační a organizační podpora stávajícím i nově vzniklým subjektům 
cestovního ruchu 

- pomoc při uvedení nových služeb nebo při zkvalitnění stávajících služeb 
- propagace a uvedení území Podralska na trh cestovního ruchu se zdůrazněním 

specifik území  
- podpora nových produktů cestovního ruchu. 

 
Projekty realizované v této Fichi svým charakterem nezakládají veřejnou podporu, slouží 
všem občanům bez výjimky, nikoho nezvýhodňují. Jedná se např. o budování hipostezek a 
turistických tras. Tyto projekty podpoří rozvoj cestovního ruchu v regionu. Výrazně přispějí 
ke zlepšení kvality života na venkově a podpoří zaměstnanost. 
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Příjemce dotace 
a) 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. 

b) 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). 

c) Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

d) Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají kratší 
než  dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu  ke dni podání Žádosti o 
dotaci. 

 
Fiche 4.    Podpora cestovního ruchu/Z 
 
Cíle  

- různorodost venkovské ekonomiky 
- různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj 

nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti 
- zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických 

aktivit. 
Specifické cíle: 

- projekční, informační a organizační podpora stávajícím i nově vzniklým subjektům 
cestovního ruchu 

- pomoc při uvedení nových služeb nebo při zkvalitnění stávajících služeb 
- propagace a uvedení území Podralska na trh cestovního ruchu se zdůrazněním 

specifik území  
- podpora nových produktů cestovního ruchu. 

 
Projekty realizované v této fichi zakládají veřejnou podporu, svým charakterem zvýhodňují 
určitého podnikatele nebo skupinu obyvatel. Jedná se především. o vybudování 
malokapacitních ubytovacích zařízení včetně doprovodné infrastruktury nebo o vybudování 
půjčovny kol. Tyto projekty umožní především zkvalitnit a rozšířit nabídku služeb cestovního 
ruchu v regionu. 
 
Příjemce dotace 

a) 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. 

b) 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 
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nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
(zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace). 

c) Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

d) Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají kratší 
než  dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu  ke dni podání Žádosti o 
dotaci. 

 
Popis jednotlivých Fichí je žadateli k dispozici na internetových stránkách 
www.lagpodralsko.com, menu Downloads,  v tištěné podobě na kontaktní adrese MAS.  
 
Minimální výše podpory:       100.000,- Kč 

   Maximální výše podpory:  2 000 000,- Kč (dle fiche) v případě menšího objemu finančních 
prostředků je maximální výše podpory  rovna objemu finančních 
prostředků pro danou Fichi. 

 
6.    Doba a místo pro realizaci projektu 
 
Způsobilé výdaje 
Výše celkových výdajů projektu není omezena. Výdaje projektu se z  hlediska poskytnutí 
dotace člení na způsobilé a nezpůsobilé. Podpora se poskytuje pouze na způsobilé výdaje 
projektu specifikované v Pravidlech IV.1.2., kterými se stanovují podmínky pro poskytování 
dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 
2013 a ve Strategickém plánu místní akční skupiny LAG Podralsko pro program LEADER 
v plánovacím období 2007 – 2013 – viz Fiche.  
Zahájení čerpání způsobilých výdajů (není-li v Příloze 9 Pravidel IV.1.1. uvedeno jinak): 
· výdaje nutné k přípravě projektu (podnikatelský plán, marketingová studie) od 1.1.2007 
· výdaje spojené s nákupem nemovitosti od 1.1.2007 
· ostatní výdaje (realizace projektu) od zaregistrování Žádosti na SZIF -  (proběhne v únoru 
2009) 
Předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS a následně na SZIF 
Žadatel předkládá Žádost o proplacení výdajů nejdříve na MAS do max. 23 měsíců, resp. 35 
měsíců (v případě financování formou leasingu) od podpisu Dohody o poskytnutí dotace 
(není-li v příslušné fichi stanoveno méně). MAS žádost o proplacení konečného příjemce 
včetně příloh před předložením na RO SZIF zkontroluje dle kontrolního listu. Po provedení 
kontroly MAS potvrdí formulář Žádosti o proplacení a ten je pak předložen konečným 
příjemcem na RO SZIF. 
Nejzažší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na RO SZIF je do max. 24 
měsíců, resp. 36 měsíců (v případě financování formou leasingu) od podpisu Dohody o 
poskytnutí dotace (není-li v příslušné fichi stanoveno méně). 
Doba realizace 
Způsobilé výdaje je možné realizovat maximálně po dobu 24 měsíců od data podpisu 
Dohody. Tato lhůta se prodlužuje na maximálně 36 měsíců od data podpisu Dohody, a to v 
případě financování formou leasingu a dále v případě, kde je to umožněno ve specifické části 
Pravidel. 
 
Minimální podíl žadatele se řídí typem projektů. 
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   Každý projekt, realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých  
výdajů z hlavního opatření/podopatření. 
 
Pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie a 
české národní spolufinancování; projekt není financován z jiných fondů EU, z rozpočtových 
kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtů krajů a obcí. 
 
Každý žadatel může v rámci jedné Fiche podat v jedné Výzvě pouze jeden projekt. 
 
Projekt musí být realizován v regionu LAG Podralsko, tj. v katastru těchto obcí: 
Žadatel musí mít bydliště nebo sídlo v regionu LAG Podralsko, tj. v katastru těchto obcí:  
Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Blatce, Blíževedly, Bohatice, Brniště, Březovice, Čistá, Doksy, 
Dolní Krupá, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Holany, Horní Police, Horní Libchava, Chlum, 
Jablonné v Podještědí, Jestřebí, Kozly, Kravaře, Kvítkov, Luka, Mimoň, Noviny pod 
Ralskem, Okna, Osečná, Pertoltice, Plužná, Provodín, Ralsko, Rokyta, Skalka u Doks, 
Sosnová, Stráž pod Ralskem, Stružnice, Stvolínky, Tachov, Tuhaň, Velenice, Velký Valtinov, 
Volfartice, Vrchovany, Zahrádky, Zákupy, Žandov a Ždírec. 
 
8.    Další informace 
 
Podrobné informace o poskytování finanční podpory jsou uvedeny spolu s touto výzvou na 
internetových stránkách www.lagpodralsko.com., kompletní informace o Programu rozvoje 
venkova jsou uvedené na internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR www.mze.cz 
nebo Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz. 
 
Kontaktní adresa: LAG Podralsko 

            Malá 168 
   471 24 Mimoň 
     
Kontaktní osoba:  PhDr. Dagmar Strnadová,  telefon  +420 774 400 397 
 
Kontaktní e-mail :  manager@lagpodralsko.com 
 
Konzultační dny:   po celou dobu příjmu žádostí 3. výzvy. Nezbytná předchozí  

telefonická domluva pro stanovení přesného času konzultace. 
 
9.    Administrativní postup příjmu, hodnocení a výběru projekt ů 
 
Předložené projekty projdou na úrovni pracoviště LAG Podralsko administrativní kontrolou 
úplnosti v souladu se Strategickým plánem místní akční skupiny LAG Podralsko pro program 
LEADER v plánovacím období 2007 – 2013. V případě zjištění chyb jsou žadatelé do 7 dnů 
vyzváni k doplnění. Nevyřazené projekty jsou postoupeny výběrové komisi LAG Podralsko 
ke konečnému výběru. Podrobný postup a kritéria hodnocení viz Strategický plán místní akční 
skupiny LAG Podralsko pro program LEADER v plánovacím období 2007 – 2013 
(www.lagpodralsko.com). 
 
 


