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MAS Podlipansko, o.p.s. 
 

vyhlašuje 
v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova 
VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ 

 
 

Číslo výzvy:     1/2009 
Program:     Program rozvoje venkova 
Prioritní osa:    IV.LEADER 
Oblast podpory:     IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie 
Název realizované strategie:           Cesty k lidem 
 

Územní vymezení podpory: 
Barchovice, Bečváry, Břežany I, Černé Voděrady, Červené Pečky, Dobřichov, Dolní Chvatliny, Drahobudice, Horní 
Kruty, Hořany, Hořátev, Chotutice, Jevany, Kbel, Klášterní Skalice, Kořenice, Kostelec nad Černými lesy, Kostelní 
Lhota, Kouřim, Krupá, Krychnov, Křečhoř, Libodřice, Lošany, Malotice, Milčice, Nebovidy, Nová Ves I, Nučice, 
Oleška, Pašinka, Pečky, Písková Lhota, Plaňany, Polepy, Polní Voděrady, Radim, Radovesnice I, Ratboř, Ratenice, 
Svojšice, Tatce, Toušice, Třebovle, Velim, Vitice, Vrbčany, Vrbová Lhota, Vyžlovka, Zalešany, Zásmuky, Žabonosy, 
Ždánice 
 

Termíny výzvy 
Místní akční skupina Podlipansko,o.p.s. vyhlašuje dne 10. srpna 2009 1. kolo příjmu žádostí pro 
čerpání prostředků alokovaných na realizaci Strategického plánu Leader „Cesty k lidem“ v rámci 
Programu rozvoje venkova.  
 
Termín příjmu žádostí od: 7. září 2009 
Příjem žádostí do:                10.září 2009  
V době 8.00-17.00 (mimo uvedené hodiny pouze po telefonické domluvě) 
 

Místo podání:  sídlo MAS Podlipansko, o.p.s. , tř. J.Švermy 141, 289 11 Pečky 
Způsob podání: Žádost o dotaci v předepsaném formátu pdf. 

Projekt bude předložen osobně prostřednictvím statutárního zástupce 
nebo pověřené osoby (plná moc bude mít úředně ověřený podpis) a to 
ve třech paré (1x originál, 2x prostá kopie) včetně povinných i 
nepovinných příloh + 1x CD s žádostí a projektem.   

 

Závazná osnova projektu, přesné znění fichí, formulář žádosti o dotaci a instruktážní list pro její 

vyplnění jsou k dispozici na webových stránkách MAS www.podlipansko.cz spolu s dalšími 

souvisejícími dokumenty. Další informace týkající se osy IV Leader Programu rozvoje venkova(PRV) 

můžete nalézt na stránkách www.mze.cz a www.szif.cz zejména Pravidla IV.1.2 a Samostatná příloha 

č.9 Pravidel IV.1.1. 
 
 

Kontakt:  

Ing. Jana Havelková, realizační manažer SPL, TF: 721-170-388, projekty@podlipansko.cz 
Ing. Markéta Pošíková, ředitelka MAS Podlipansko,o.p.s., TF: 602-578-297, info@podlipansko.cz  
Iveta Minaříková, asistentka SPL, TF: 607-966-443, kancelar@podlipansko.cz 
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V rámci 1. výzvy budou přijímány žádosti o dotaci pro následující Fiche: 
 

Fiche 1:  Venkov a kulturní dědictví 
Oprávnění žadatelé: obce; svazky obcí; nestátní neziskové organizace; zájmová sdružení právnických osob jsou-li jejich 
členy obce, svazky obcí; církve a jejich organizace 
 

Fiche 2:  Zlepšení dopravní infrastruktury 
Oprávnění žadatelé: obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace 
 

Fiche 3:  Podpora občanské vybavenosti a spolkové činnosti 
Oprávnění žadatelé: obce; svazky obcí; nestátní neziskové organizace; zájmová sdružení právnických osob jsou-li jejich 
členy obce, svazky obcí; církve a jejich organizace 
 
 

Fiche 5:  Podpora místních mikropodniků 
Oprávnění žadatelé: podnikatelé (fyzické i právnické osoby, i bez historie) splňující podmínky pro zařazení do kategorie 
mikropodniků, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel 
 
 

Projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů 
z hlavního opatření/podopatření. V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci 
jedné Fiche pouze jednu Žádost o dotaci. 
 

Závazná osnova projektu, přesné znění fichí, formulář žádosti o dotaci a instruktážní list pro její 
vyplnění jsou k dispozici na webových stránkách MAS www.podlipansko.cz spolu s dalšími 
souvisejícími dokumenty. Další informace týkající se osy IV Leader Programu rozvoje 
venkova(PRV) můžete nalézt na stránkách www.mze.cz a www.szif.cz. 
 

Předkládané projekty musí být realizovány v územní působnosti MAS Podlipansko, o.p.s. (viz 
seznam obcí v úvodu dokumentu). Způsobilé výdaje projektu mohou být realizovány po 
zaregistrování projektu na RO SZIF (listopad 2009).  
Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, což je 
také nejzazším termínem pro předložení Žádosti o proplacení na RO SZIF (žadatel předkládá Žádost 
o proplacení na MAS Podlipansko,o.p.s. min. 14 dnů předem). 
Během srpna 2009 budou probíhat osobní konzultace (termín bude předem dojednán telefonicky) a 
školení pro žadatele - termíny školení, výše finanční alokace pro jednotlivé fiche a časový 
harmonogram aktuální výzvy jsou zveřejněny na www.podlipansko.cz. 
 
 

Školení žadatelů Programu rozvoje venkova, osa IV. LEADER, realizace SPL  
Cesty k lidem proběhne dne 18. srpna 2009 od 14:00 hodin  
ve Vzdělávacím centru Pečecka, Tř. Jana Švermy 141, Pečky. 

 
 
 

 

 

              Ing. Jana Havelková                              Ing. Markéta Pošíková 
     Realizační manažerka SPL MAS Podlipansko, o.p.s.                Ředitelka MAS Podlipansko, o.p.s. 


