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Výzva k předkládání projektů 
 
V souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace v rámci 
Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013 a v souladu se Strategickým plánem 
LEADER místní akční skupiny CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP „PRO 
PARTNERSTVÍ UDRŽITELNÉ A INOVATIVNÍ“ vyhlašuje tímto občanské sdružení 
„CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“  se sídlem ve Vlachově Březí, 
náměstí Svobody 56, PSČ : 384 22, 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci 
projektů.  
 
1. Číslo kola výzvy: 1 
 
2. Program, téma, záměr, opatření: 
Program: Program rozvoje venkova, opatření IV.1.2 - Realizace místní rozvojové strategie 
Téma: Udržitelný rozvoj území MAS při respektování ekologických principů aplikací inovací 
ve venkovské oblasti. 
Název Strategie místní akční skupiny: „PRO PARTNERSTVÍ UDRŽITELNÉ A 
INOVATIVNÍ“ 
 

Názvy vyhlášených fichí: 
Fiche č. 2: Rozvoj 
Fiche č. 4: Prostor 
Fiche č. 5: Zázemí 

 
3.   Celkový cíl, priority, cíle jednotlivých fichí  :  
Celkový cíl:  Udržitelný rozvoj území MAS při respektování ekologických principů aplikací 
inovací ve venkovské oblasti. 
 
Priority řešené v rámci SPL: 

PRIORITA P1 - Inovace jako hlavní motor trvale udržitelného rozvoje 
Cílem priority je pilotní zapojení technologií, postupů, služeb do řešení ekonomické stability 
regionu. Vzhledem k úspěšnosti inovativních projektů v období 2004 - 2007 (LEADER+) je 
tato priorita pokračováním předchozího prioritního zaměření. 
 

PRIORITA P2: Partnerství k trvale udržitelné kvalit ě života na venkově 
Cílem této priority je ucelený rozvoj a inovace služeb a volnočasových aktivit. Důraz je 
kladen zejména na komunitní přístup k přípravě projektů a jejich realizaci.  
 
Cíl fiche č. 2 : Podpořit zapojení inovací a ekologicky šetrných technologií do 
poskytovaných služeb na venkově a podpořit tak udržitelný rozvoj podnikání v regionu 
 
Cíl fiche č. 4 a 5 : Zapojit partnerství do řešení problematiky občanské vybavenosti a 
nabídky volnočasových aktivit 
 
Podrobný popis jednotlivých fichí je žadateli k dispozici na internetových stránkách 
www.chanceinnature.cz. 
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4. Oprávněnost žadatele – kritéria přijatelnosti. 
 
Oprávněný žadatel pro Fichi 2 – Rozvoj 

• fyzické i 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. 

 
Oprávněný žadatel pro Fichi 4 – Prostor 

• 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). 

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

• 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. 

 
Oprávněný žadatel pro Fichi 5 – Zázemí 

• 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). 

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

• 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. 

 
Žadatel musí mít sídlo nebo bydliště, případně jeho projekt bude realizován ve sdruženém 
regionu Prachaticka, Vlachovobřezska a  mikroregionu Věnec, jehož území tvoří katastrální 
území jednotlivých obcí, které podpořily realizaci SPL: Bohumilice, Bohunice, Bošice, 
Budkov, Bušanovice, Čepřovice, Čkyně, Drslavice, Dub, Dvory, Hoštice, Husinec, 
Chlumany, Chroboly, Kratušín, Ktiš, Lažiště, Lčovice, Lipovice, Litochovice, Malenice, 
Milejovice, Nebahovy, Prachatice, Předslavice, Radhostice, Strunkovice nad Blanicí, 
Šumavské Hoštice, Těšovice, Tvrzice, Újezdec, Vacov, Vlachovo Březí, Záblatí, Zábrdí, 
Zálezly, Žárovná, Žernovice  (dále jen „ region MAS“). 
 
Projekt musí být realizován v regionu MAS! 
 
Detailní popis podmínek pro poskytnutí dotace z opatření IV.1.2 Realizace místní 
rozvojové strategie jsou uvedena na www.mze.cz, www.szif.cz,  www.chanceinnature.cz, 
(Sekce LEADER – Výzva č.1 ). 
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5.    Struktura financování: Viz jednotlivé Fiche. 
 
6. Doba a místo realizace projektu: 
Žadatel/příjemce pomoci je povinen předložit žádost o proplacení do 18 měsíců od podpisu 
Dohody. Tato lhůta se prodlužuje na maximálně 36 měsíců od data podpisu Dohody, a to 
v případě financování formou leasingu. 
 
7. Termíny výzvy: 
Vyhlášení výzvy: 1. 8. 2008. 
Příjem žádostí bude probíhat 27. – 29. srpna 2008 v kanceláři MAS – Archiváře Teplého 102, 
Malenice v termínech:  
27. 8. 2008 od 9:00 do 15:00  
28. 8. 2008 od 12:00 do 18:00 
29. 8. 2008 od 9:00 do 15:00  
 
Ukončení příjmu žádostí: 29. 8. 2008 15:00 hod.. 
 
Žádosti nutno doručit  osobně prostřednictvím statutárního zástupce (případně pověřené 
osoby1) na adresu:  
Občanské sdružení „ CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“,  
Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice 
 
Předběžný termín oznámení výsledků výběrového procesu: říjen 2008 
Předběžný termín podpisu Dohody o spolufinancování projektu: únor 2009  
Vznik způsobilosti nákladů:  datum zaregistrování projektu na RO SZIF (předpoklad říjen 
2008) 
 
 
8. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace, administrativní postup 
Žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu předkládá žadatel na předepsaném 
standardním formuláři („Žádost o dotaci“), který je k dispozici na internetových stránkách 
www.szif.cz, www.mze.cz a www.chanceinnature.cz  a to včetně Instruktážního listu 
k vyplnění této žádosti.  
 
Žádost musí být předložena ve dvou paré tištěně a 1x elektronicky na CD. 
Přílohy žádosti (povinné i nepovinné) musí být předloženy ve dvou paré, z nichž jedno 
paré je originál příp. ověřená kopie, druhé paré je kopie prostá. 
 
Předložené projekty budou na úrovni pracoviště místní akční skupiny CHANCE IN NATURE 
– LOCAL ACTION GROUP zkontrolovány po stránce administrativní a formální úplnosti 
v souladu se strategií MAS, v případě zjištění nedostatků jsou žadatelé ve lhůtě 7 dnů vyzváni 
k doplnění. Úplné žádosti a projekty budou postoupeny výběrové komisi MAS ke konečnému 
výběru. Podrobný postup  a kritéria hodnocení viz jednotlivé Fiche. Po schválení výběru 

                                                 
1 V případě doručení pověřenou osobou je vyžadováno doložit ověřenou plnou moc od 
statutárního zástupce žadatele 
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valnou Hromadou MAS budou poté všechny žádosti předloženy příslušnému RO SZIF. 
Termínový harmonogram přílohou č. 6 této výzvy. 
 9. Další informace 
 
Podrobné informace o strategii Místní akční skupiny, výzvě a další aktuality jsou k dispozici 
na www.chanceinnautre.cz. 
 
Průběžné informace poskytuje: 
Administrativní pracovník SPL: Jana Dolanská – info@chanceinnature.cz, tel: 383390134, 
724058536   
Manažer SPL: Ing. Jaromír Polášek – jaromirpolasek@centrum.cz, tel: 602531594 
Odborný poradce místní akční skupiny pro realizaci SPL:  Kancelář ekonomického a 
finančního poradenství, Mgr. Helena Kosová – tel. 602 751 988, kosova@financecb.cz., Ing. 
Marta Krejčíčková – tel. 602 733 214, krejcickova@financecb.cz,  
 
Sídlo místní ak ční skupiny : 
Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“ 
Nám. Svobody 56 
384 22 Vlachovo Březí 
( budova OU) 
 
Kontaktní adresa místní ak ční skupiny : 
Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“ 
Archiváře Teplého 102 
387 06 Malenice 
 
Konzultace: po p ředchozí domluv ě na tel: 383390134 ( individuální konzultace - 
příprava projekt ů, uznatelné náklady)  
Kontaktní e-mail (elektronická poradna) : info@chanceinnature.cz 
 
Konzultace budou ukon čeny dne 20. 8. 2008 
 
Přílohy této výzvy (ke stažení na www.chanceinnature.cz – sekce LEADER – Výzva č.1): 

1. Fiche č. 2 – Rozvoj 
2. Fiche č. 4 – Prostor 
3. Fiche č. 5 – Zázemí 
4. Formulář žádosti o dotaci 
5. Instruktážní list k žádosti o dotaci 
6. Podrobný harmonogram výzvy 
7. Pravidla PRV IV.1.1 a IV.1.2 
8. Závazná osnova projektu 

 
 


