
                                                                            
                              

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí 
 

 

Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. 
vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER MAS TŘEŠŤSKO schváleným Ministerstvem 

zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci opatření  IV.I.2 Realizace 
místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR 

v 16. kole příjmu Žádostí  
1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci 

 

1.výzva 2012 MAS Třešťsko, o.p.s. 
 
Termín příjmu žádostí 
Příjem Žádostí o dotaci se uskuteční v termínu 7. – 11. května  a 16. - 17. května 2012 od 8 do 16 
hodin, po předchozí telefonické dohodě v kanceláři MAS. Na později doručené žádosti se nebere 
zřetel. 
 
Zaměření podpory 1. výzvy 
Projekty musí naplňovat cíle a podmínky podporovaných fichí: 
 
Číslo 
Fiche 

Název 
 

Hlavní opatření 
PRV 

Předpokládaná 
alokace finančních 

prostředků v Kč 

Maximální výše 
dotace 

1. Lesnická infrastruktura I.1.2.3.   400 000 100% 
4. Obnova a rozvoj vesnic III.2.1.1. 1 040 000 90% 
5. Občanské vybavení a služby III.2.1.2. 1 440 000 90% 
6 Ubytování a sport III.1.3.2.    938 000 60% 
7. Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví venkova 
III.2.2.    277 000 90% 

8. Podpora zakládání podniků a 
jejich rozvoje 

III.1.2.    205 000 60% 

Celkový objem financí v Kč        4 300 000 

 
V případě, že se výše alokace jedné z fichí nevyčerpá, převedou se finanční prostředky na projekty 
dalších podporovaných fichí. 
Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů 
z hlavního opatření respektive podopatření. 
 
Výše způsobilých výdajů 
Výše způsobilých výdajů se u všech Fichí pohybuje v rozmezí: 

• od 50 000,- Kč do 800 000,- Kč na projekt 
 
Forma žádosti      
Žádost musí být zpracována v elektronické formě na předepsaném formuláři a předložena společně 
s povinnými přílohami.  
Žádost o dotaci se podává samostatně v rámci jedné Fiche. 
 
 
 
 



Doba realizace projektu 
Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců od data podpisu Dohody. V případě leasingu lze 
lhůtu prodloužit na maximálně 36 měsíců od data podpisu Dohody. Způsobilé výdaje projektu je 
možné realizovat od doby registrace projektů na RO SZIF. 
 

Místo a způsob podání žádosti 
 - místo podání žádosti 
Žádosti budou přijímány v kanceláři MAS – Palackého 429, Třešť (v 1. patře polikliniky). 
- způsob podání žádosti 
Žadatel podává na MAS elektronickou verzi Žádosti o dotaci společně s povinnými přílohami, popř. 
nepovinnými přílohami (1x originál, 1x kopie). 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. Pokud žadatel podává Žádost prostřednictvím zmocněného 
zástupce, musí zmocněný zástupce k registraci Žádosti předložit zvlášť vytištěná čestná prohlášení 
s úředně ověřeným podpisem žadatele.   
 
Způsob proplácení 
Dotace se poskytuje na základě Žádosti o proplacení a příslušné dokumentace dle podmínek 
jednotlivých fichí a pravidel. Mezním 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 minimálně 14 dnů před termínem odevzdání na SZIF.  
 
Povinnosti příjemce  
Projekt musí být realizován příjemcem dotace na území působnosti MAS a musí splňovat účel 
a rozsah příslušné fiche, která obsahuje konkrétní informace. Do územní působnosti MAS 
Třešťsko,o.p.s. spadají členské obce:  Třešť, Batelov, Dolní Cerekev, Stonařov, Kostelec, Rohozná, 
Jezdovice, Suchá, Otín a Švábov, Vílanec, Cejle, Boršov, Dušejov, Dvorce, Hojkov, Hubenov, Ježená, 
Mirošov, Milíčov, Opatov, Cerekvička-Rosice, Dlouhá Brtnice, Brtnička, Hladov, Bílý Kámen, 
Dudín, Hybrálec, Plandry, Rantířov, Větrný Jeníkov, Vyskytná nad Jihlavou, Ústí, Zbinohy. 
  
Kontakty  
Josef Křepela, ředitel MAS, tel.: 725 774 709, 
Karolina Čadová, projektová manažerka, tel: 725 774 708, 
e-mail: mas-trestsko@seznam.cz. 
      
Další pokyny  
Formulář Žádosti o dotaci, jednotlivá fiche a pravidla pro opatření IV.1.1. a IV.1.2 naleznete 
na webových stránkách MAS www.mas-trestsko.cz. 
Další důležité informace týkající se Programu rozvoje venkova jsou k dispozici na www.mze.cz 
a www.szif.cz. 
Žadatel je povinen v předkládaném projektu uplatňovat publicitu programu, a to zejména logo 
programu LEADER a logo EU. 
 
Tato výzva byla schválena Správní radou MAS Třešťsko dne 22. 3. 2012.    
                                                                        
 
 
 
 
 
 
           


