
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. 
Dukelská 145, 379 01 Třeboň 

________________________________________________________________        
IČ: 260 75 679         Tel.:  +420 384 385 688, +420 384 385 689, 

E-mail: mas@mas-trebonsko.cz, www.mas-trebonsko.cz 
 

 
9. VÝZVA   K   PŘEDKLÁDÁNÍ    ŽÁDOSTÍ   PRO   ROK   2012    

 
Strategický plán LEADER MAS Třeboňsko o.p.s. pro období 2007 -2013 

„KR ČÍNOVO TŘEBOŇSKO 2007 – 2013“ 
 
Zaměření výzvy:  
Fiche 2 Lesy 
Fiche 5 Občanská vybavenost, služby 
 
Místo realizace projektu: Projekt může být realizován pouze na území MAS Třeboňsko o.p.s. (tj. 
v členských obcích MAS ležících na území mikroregionů  Třeboňsko, Veselsko, Vitorazsko, Řečicko, 
Jindřichohradecko - západ) 
 
Členský mikroregion MAS Třeboňsko o.p.s. Název obce 

Třeboňsko Cep, Domanín, Dunajovice, Frahelž, Hamr, Hatín, 
Hrachoviště, Chlum u Třeboně, Klec, Lásenice, 
Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Majdalena, 
Novosedly nad Nežárkou, Pístina, Plavsko, 
Ponědraž, Ponědrážka, Příbraz, Smržov, Staňkov, 
Stráž nad Nežárkou, Stříbřec, Třeboň, Záblatí  

Veselsko Borkovice, Bošilec, Drahotěšice, Drahov, Dynín, 
Mazelov, Mažice, Neplachov, Řípec, Sviny, 
Újezdec, Val, Veselí nad Lužnicí, Vlkov, Vlkov u 
Ševětína, Zálší, Zlukov, Žíšov 

Vitorazsko České Velenice, Dvory nad Lužnicí, Halámky, 
Nová Ves nad Lužnicí, Rapšach, Suchdol nad 
Lužnicí 

Řečicko Doňov, Kardašova Řečice, Pleše, Pluhův Žďár, 
Ratiboř, Višňová, Záhoří 

Jindřichohradecko - západ Číměř, Dolní Pěna, Dolní Žďár, Horní Pěna, 
Kačlehy, Vydří 

 
Maximální doba realizace projektů ve všech uvedených Fichích: 24 měsíců od  podpisu Dohody do 
předložení Žádosti o proplacení 
Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení nejdříve na MAS, následně na RO SZIF v termínu 
stanoveném Dohodou, nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody. 
 
Způsobilé výdaje jsou realizovány: od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF do data předložení 
Žádosti o proplacení. 
 
Místo a způsob předkládání žádostí: Žádosti na realizaci projektů je možné předložit pouze v kanceláři 
MAS Třeboňsko o.p.s., budova ENVI, 1. patro,  Dukelská 145, Třeboň  
 
Předpokládaná minimální výše alokace na 2 Fiche 9. výzvy:     1 950 000,- Kč 
                                               ( Fiche 2 – 450 000,- Kč; Fiche 5 – 1 500 000,- Kč ) 



 
 
Termín vyhlášení výzvy:                                 v období od 20. 8. 2012 do 14 9. 2012 
 
Termín pro předkládání žádostí: 
Žádosti je možné předkládat na výše uvedenou adresu v období od 10. 9. 2012 do 14. 9. 2012, a to vždy 
v pracovní dny (pondělí až pátek) 8,00 – 14,00 hodin. Telefonní kontakt pro sjednání předání Žádostí: 
384 385 688 - Ing. Marie Čápová, 384 385 689 – Tomáš Novák. 
Žadatel podává na MAS elektronickou verzi Žádosti o dotaci. Písemná podoba Žádosti bude žadateli 
vytištěna pověřeným pracovníkem MAS. Žádost o dotaci předkládá a podepisuje žadatel před pověřeným 
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.  
Součástí Žádosti o dotaci při jejím předložení jsou povinné, příp. nepovinné přílohy (viz příslušná Fiche) 
v tištěné podobě v originále a třech prostých kopiích. 
 
      -     Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat minimálně polovinu všech    
            způsobilých výdajů z hlavního opatření nebo podopatření.  

- V daném kole příjmu  Žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou      
       Žádost o dotaci. 
- Příjemce dotace se zavazuje při podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu    
      rozvoje venkova ČR k dodržení ustanovení týkajících se požadavků na publicitu   
      v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na     
      projekty PRV  

 
Registrace Žádostí na RO SZIF:  v rámci 17. kola příjmu v říjnu 2012 
 
Další informace a kontakty: 
www.mas-trebonsko.cz, www.szif.cz  
Ing. Jaromír Vávra, CSc.:   384 385 690, 774 420 950 
Ing. Marie Čápová :            384 385 688, 774 420 951 
Tomáš Novák:          384 385 689, 774 742 095 
 
 
 
 
 

OPATŘENÍ PODPOROVANÁ V  9. VÝZV Ě  
 
Fiche 2 Lesy 

- podporované aktivity: - výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 
m šíře, včetně souvisejících objektů, výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy 
zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů, výstavba, modernizace, 
rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu 
hospodářství 

- oprávnění žadatelé: 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. 

- max. dotace: 100 %  způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
- způsobilé výdaje na projekt :  min. 100 000,- Kč, max. 500 000,- Kč 
- vymezení územní působnosti:  projekt musí být realizován na území působnosti MAS Třeboňsko 

o.p.s. 
 
 



 
 
Fiche 5 Občanská vybavenost 

- podporované aktivity: - zlepšení stavu zázemí v obcích pro konání sportovních, kulturních atd. 
aktivit,  další rozvoj služeb pro obyvatele v oblasti vzdělávání a informování, vč. aktivního 
zapojení veřejnosti, zlepšení nabídky služeb pro obyvatele a návštěvníky, podpora aktivit spolků, 
sdružení a dalších organizací činných v regionu, vč. rozvoje spolupráce 

- oprávnění žadatelé: 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. Příspěvkové organizace zřízené 
obcí. 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). 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. 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. 

- max. dotace: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
- způsobilé výdaje na projekt: min. 100 000,- Kč, max. 500 000,- Kč 
- vymezení územní působnosti: projekt musí být realizován na území působnosti MAS Třeboňsko 

 
Podklady, kterými je třeba se řídit při zpracování Žádosti: 

- Aktuální pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci 
opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 

- Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. 
- Fiche 2, Fiche 5  
- Výzva k předkládání Žádostí 
- Informace uvedené na webových stránkách MAS Třeboňsko- www.mas-trebonsko.cz 
- Informace uvedené na webových stránkách SZIF- www.szif.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 


