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Výzva 

Místní akční skupiny Boskovicko PLUS 
k předkládání žádostí o dotace Programu Leader ČR 2006 
 
V souladu se záměrem „Boskovicko k prosperitě“, schváleným Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu LEADER 
ČR 2006, vyhlašuje Místní akční skupina Boskovicko PLUS– zájmové sdružení právnických osob 
 

 VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE 
 
na realizaci výše uvedeného záměru. Předložené INVESTIČNÍ projekty musí být zaměřeny na Zlepšení kvality života ve 
venkovských oblastech,  a to v rámci následujících opatření: 
 
Opatření č. 1: Rozvoj zemědělských činností a služeb pro obyvatele 
 
Opatření č. 2: Rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro občany a volný čas  
 
1. Cíle záměru: 
 
Dosáhnout trvalý a vyvážený rozvoj regionu a růst kvality všech skupin jeho obyvatel na základě povzbuzování nových 
ekonomických aktivit s důrazem na zlepšení kvality infrastruktury a poskytovaných služeb pro obyvatele, na prohlubování 
sociální integrace a na tvorbu nových pracovních míst. 
 
Cíle opatření č. 1: Podporou služeb pro zemědělské subjekty a podporou služeb pro občany prostřednictvím zemědělských 
subjektů umožnit zlepšení podmínek celého regionu, zvýšit zaměstnanost a následně tak zkvalitnit život obyvatel, a tím i 
celkovou spokojenost občanů jednotlivých obcí MAS. 
 
Cíle opatření č. 2: Opatření směřuje ke zkvalitnění venkovského prostředí, podpoře funkčnosti veřejných budov a jejich 
vybavení včetně navazující infrastruktury, úpravě okolí a místních komunikací, ozelenění veřejných ploch a prostranství, 
revitalizaci scénicky hodnotné krajiny, rozvoji sportovních aktivit a dalších investic vedoucích ke vzniku nových kulturních a 
společenských akcí, a tím také k rozvoji a pestré nabídce využití volného času v regionu 
 
2. Popis financovaných typů projektů, aktivit opatření, přijatelných výdajů : 
       
V rámci opatření č. 1 budou podporovány následující typy projektů, aktivity a přijatelné výdaje  
ZISKOVÝCH SUBJEKTŮ:  
Nová výstavba  nebo obnova (rekonstrukce, dostavba) objektů služeb pro rozvoj zemědělské činnosti a služeb pro obyvatele 
a budování nových vhodných ploch  a prostor pro nové podnikatelské činnosti (např. pekárny, moštárny, kompostárny, 
palírny, udírny, obchody, restaurace, kuchyně, ubytování), pořízení a obnova technického vybavení budov a zařízení budov, 
nákup strojů, zařízení, technologie, přípojky elektřiny, vodovodu, kanalizace, plynu výše uvedených budov. 
Předpokládaná výše finančních prostředků dotace 900 000 Kč. 

 
V rámci opatření č. 2 budou podporovány následující typy projektů, aktivity a přijatelné výdaje  
NEZISKOVÝCH SUBJEKTŮ:  
Nová výstavba nebo stavební obnova (rekonstrukce, dostavba) objektů občanské vybavenosti (pokud jejich zajištění není 
v obci dostupné) – školy, zdravotnického zařízení, sociálního zařízení, kulturního zařízení, sportovního zařízení, školicího 
zařízení, jiné veřejné budovy, obnova vesnické zástavby, zlepšení její estetické úrovně, nová výstavba nebo stavební obnova 



veřejné budovy a využití jako IKT centra, pořízení a obnova technického vybavení budov a zařízení budov, nákup strojů, 
zařízení, technologie, počítačů, software, přípojky elektřiny, vodovodu, kanalizace, plynu výše uvedených budov, 
vybudování a obnova veřejných prostranství, nákup a výsadba rostlin, obnova doprovodných místních komunikací vč. 
nezbytné infrastruktury, investiční vybavení a služby k pořádání společenských a kulturních akcí, osvětlení, ozvučení, 
pódium, sítě uvedených kult. a spol. akcí, rehabilitace přírodních lokalit. 
Předpokládaná výše finančních prostředků dotace 1 800 000 Kč. 
 
3. Územní vymezení: 
 
Projekt musí být realizován na katastrálním území obcí, jež jsou členy následujících svazků obcí:   
 
Mikroregion Boskovicko 
Benešov, Boskovice, Chrudichromy, Knínice u Boskovic, Kořenec, Lhota Rapotina, Ludíkov, Okrouhlá, Sudice, Suchý, 
Újezd u Boskovic, Valchov, Vážany, Velenov, Žďárná 
 
Mikroregion Kunštácko-Lysicko 
Bedřichov, Býkovice, Černovice, Dlouhá Lhota, Drnovice, Hodonín, Kozárov, Krhov, Kunčina Ves, Kunice, Kunštát, Lhota 
u Lysic, Lysice, Makov, Nýrov, Rozseč nad Kunštátem, Sebranice, Štěchov, Tasovice, Voděrady, Zbraslavec 
 
Mikroregion Olešnicko 
Crhov, Kněževes, Křtěnov, Lhota u Olešnice, Louka, Olešnice, Rozsíčka, Sulíkov, Ústup 
 
Mikroregion Svitava 
Doubravice nad Svitavou, Chrudichromy, Jabloňany, Kuničky, Lhota Rapotina, Obora, Skalice nad Svitavou, Újezd u 
Boskovic 
 
4. Vymezení vhodných žadatelů: 
 
Podnikatelské subjekty (fyzické a právnické osoby), které mají jako hlavní nebo vedlejší činnost zaregistrovánu 
zemědělskou nebo lesnickou prvovýrobu a splňují další podmínky jako subjekty drobného a středního podnikání, jejichž 
místo podnikání a realizace projektu odpovídá územnímu vymezení. Žadatelem musí být buď začínající podnikatel, nebo 
malý, nebo střední podnik (který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, nebo má čistý obrat nepřesahující 1 450 000 000 
Kč a není vlastněn z více než 25 % jedním nebo více podniky většími, podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a 
středního podnikání, a o změně zákona č. 2/1969 Sb.). Přijatelný žadatel – příjemce podpory musí mít sídlo nebo bydliště i 
místo podnikání v regionu Boskovicko PLUS, v obci maximálně s 10 000 obyvatel ( MĚSTO BOSKOVICE PŘEKRAČUJE 
TUTO HRANICI) a musí být zaregistrován v ČR. 
Podnikatelský subjekt je vzniklý nebo založený podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, nebo 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání [živnostenský zákon], v platném změní, nebo zákona č. 105/1990 Sb., o 
soukromém podnikání občanů, v platném znění, nebo subjekt, jehož podnikání je vyloučeno z působnosti zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, podle § 3 tohoto zákona, a jehož podmínky upravují zvláštní předpisy. 
Zemědělskou výrobou, lesním a vodním hospodářstvím (dále jen zemědělská výroba) se rozumí: 
1. zemědělská prvovýroba, která zahrnuje 
a) rostlinnou výrobu vč. chmelařství, ovocnářství, vinařství a pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a 
aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo pronajatých popř. provozovanou i bez pozemků, 
b) živočišnou výrobu, tj. chov hospodářských zvířat a jiných zvířat či živočichů za účelem výroby potravin pro lidskou 
výživu, surovin pro další využití či zpracování, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, s 
výjimkou chovu koní bez současného vlastnictví nebo nájmu zemědělské půdy, 
2. produkce chovných a plemenných zvířat a jejich genetického potenciálu, pokud jde o zvířata podle odst. 1 písm. b) zákona 
586/1992 Sb., 
3. výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, 
4. prodej, úprava a zpracování vlastní nebo převážně vlastní produkce ze zemědělské výroby, 
5. poskytování příležitostných prací nebo výkonů, při nichž se využívají prostředky nebo zařízení sloužící vlastní zemědělské 
výrobě, 
6. hospodaření na lesních pozemcích vlastních nebo pronajatých v souladu s lesním hospodářským plánem, tj. obnova, 
ochrana, výchova a těžba lesních porostů, 
7. chov ryb, rybolov a pěstování rostlin na vlastní nebo pronajaté vodní ploše, 
8. chov laboratorních, domácích a zoologických zvířat, dále krmení, lov a odchyt zvěře a odchov divokých zvířat (např. různé 
druhy zvířat pro laboratorní účely, akvarijní a terarijní živočichové, domácí a okrasné ptactvo, psi a ostatní tržní domácí 
zvířata, lovná zvěř a zoologická zvířata), 
 
Zemědělskou výrobou není: těžba a přibližování dřeva a pěstění lesa, pokud tuto činnost provádí podnikatel dodavatelsky na 
zakázku vlastníků nebo nájemců lesa, a to i v případě, že ji provádí podnikatel zaregistrovaný jako samostatně hospodařící 
rolník a přitom se nejedná o příležitostné poskytování prací a služeb ve smyslu § 12a odst.1 písm. c) zákona č.105/1990 Sb. 
  
Neziskové subjekty (subjekt vzniklý nebo založený podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, 
nebo zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, nebo zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě 
náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, v platném znění, nebo dobrovolná organizace vzniklá po 
30.9.1951, resp. spolek vzniklý před 1.10.1951, která předloží stanovy potvrzené ministerstvem vnitra do 30.6.1990, resp. 
spolky do 31.12.1990 opatřené razítkem s textem „Oznámení o činnosti vzato na vědomí dne ...”), jejichž sídlo a místo 
realizace jimi předložených projektů odpovídá výše uvedenému územnímu vymezení.  
 



Obce, svazky obcí nebo příspěvkové organizace zřízené obcí na území MAS, jejichž katastry a místo realizace jimi 
předložených projektů odpovídají výše uvedenému územnímu vymezení.   
 
5. Forma a výše podpory: 
 
Podpora je poskytována jako systémová investiční dotace (dále jen „dotace“) na realizaci vybraných projektů. 
 
Projekty neziskových subjektů ( obcí, svazků obcí, neziskových organizací ): max. 80 % ze státního rozpočtu, min. 20 % 
vlastní (v případě obcí nebo svazků obcí jde o územní rozpočty). Celkové přijatelné náklady na jeden projekt: od Kč 
100.000,-- do nejvýše Kč 10.000.000,-- (za předpokladu většího podílu vlastních prostředků).   
 
Projekty ziskových subjektů ( podnikajících právnických a fyzických osob ): max. 50 % ze státního rozpočtu, min. 50 % 
vlastní. Celkové přijatelné náklady na jeden projekt: od Kč 100.000,-- do nejvýše Kč 10.000.000,-- (za předpokladu většího 
podílu vlastních prostředků). 
 
6. Doporučená výše celkově uznatelných nákladů projektů na jednotlivá opatření: 
 
Opatření č. 1: Rozvoj zemědělských činností a služeb pro obyvatele    1 800 000 Kč 
Opatření č. 2: Rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro občany a volný čas   2 160 000 Kč 
 
7. Kritéria pro poskytnutí nevratné přímé pomoci (dotace): 
 
Výběr bude založen na principu soutěže mezi předloženými projekty. Budou vybrány ty projekty, které dosáhly nejlepšího 
hodnocení. Ze všech opatření dohromady bude podpořeno 3-5 projektů (min. však 2 projekty, max. však 7 projektů).  
 
Kritéria výběru: Splnění formálních náležitostí, splnění kritérií přijatelnosti, výběrová kritéria. 
 
8. Přijatelné výdaje: 
 
- nová výstavba objektů služeb pro rozvoj zemědělství, podnikání a života obyvatelstva 
- nová výstavba objektů občanské vybavenosti (pokud jejich zajištění není v obci dostupné) – školy, zdravotnického 

zařízení, sociálního zařízení, kulturního zařízení, sportovního zařízení, školicího zařízení, jiné veřejné budovy 
- stavební obnova (rekonstrukce, dostavba) objektů služeb pro rozvoj zemědělství, podnikání a život obyvatelstva 
- stavební obnova (rekonstrukce, dostavba) objektů občanské vybavenosti - školy, zdravotnického zařízení, sociálního 

zařízení, kulturního zařízení, sportovního zařízení, školicího zařízení, jiné veřejné budovy 
- obnova vesnické zástavby, zlepšení její estetické úrovně 
- zřízení nového bytu z nebytových prostor 
- nová výstavba nebo stavební obnova veřejné budovy a využití jako IKT centra 
- pořízení a obnova technického vybavení budov a zařízení budov 
- nákup strojů, zařízení, technologie, počítačů, software 
- přípojky elektřiny, vodovodu, kanalizace, plynu výše uvedených budov 
- přestavba plochy pro různé činnosti 
- statické zajištění budovy vhodné pro různé podnikatelské činnosti 
- vybudování a obnova veřejných prostranství 
- nákup a výsadba rostlin 
- obnova doprovodných místních komunikací vč. nezbytné infrastruktury 
- investiční vybavení a služby k pořádání společenských a kulturních akcí 
- osvětlení, ozvučení, pódium, sítě uvedených akcí 
- obnova zdevastované krajiny 
- rehabilitace přírodních lokalit 
- rehabilitace a čištění rybníka, řeky, potoka, břehů a hrází 
- odstranění živelné skládky 
- regenerace poškozené krajiny 
- výstavba nezbytné kanalizace nebo čistírny odpadních vod (od pěti ekvivalentních obyvatel) 
- obnova a budování nových vhodných ploch  a prostorů pro nové podnikatelské činnosti (např. pekárny, moštárny, 

kompostárny, palírny, udírny, obchody, restaurace, kuchyně, ubytování) 
 
9. Nepřijatelné výdaje: 
 
- nákup použitých strojů a zařízení 
- nákup na leasing 
- koupě nebo nájem pozemků,  budov a dopravních prostředků 
- vlastní vstupy žadatele, tj. vnitropodnikové dodávky 
- provozní výdaje včetně nákladů na správu, údržbu, pojištění, půjčovné a nájem 

- investice do skladovacích kapacit, zpracování a marketing produktů ze třetích zemí (zemí mimo EU, ČR a 
kandidátských zemí) 

- bankovní poplatky, náklady za garanci správní poplatky, daně, cla, dovozní přirážky, náklady za záruky a podobné 
poplatky 

 



10. Doba trvání projektu: 
 
Celý projekt musí být dokončen nejpozději do 20. prosince 2006. Dokončením se rozumí předložení žádosti o vydání 
kolaudačního rozhodnutí  (připadá-li v úvahu), respektive oznámení o zahájení zkušebního provozu   (připadá-li v úvahu). 
Schválená dotace na projekt musí být vyčerpána v roce 2006, přičemž poslední termín pro podání požadavku na úhradu 
faktur je 12. prosince 2005. 
 
Vyhlášení výzvy:   5. 5. 2006 
   
Ukončení předkládání žádostí:    31. 5. 2006 9:00 hod 
 
Místo podávání žádostí: Žadatelé mohou po předchozí domluvě přihlásit své projekty na MěÚ Boskovice, 

v kanceláři MAS-přízemí, kontaktní osoba Ing. Aneta Staňková (zde bude 
k dispozici i formulář žádosti a další nezbytné dokumenty). 

 
Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny. 

 
11. Kontakty pro více informací o možnosti realizovat jednotlivé projekty: 
 
Kancelář MAS- MěÚ Boskovice, Masarykovo nám. ½, 680 18 Boskovice, přízemí vpravo, e-mail: mas@boskovice.cz 
Ing. Aneta Staňková, administrátorka MAS Boskovicko PLUS, tel. 516 488 737, e-mail: stankova.mu@boskovice.cz 
 
Kancelář manažerky MAS: Poděbradovo nám. 130, 539 01 Hlinsko, tel.+ fax 469 314 670, e-mail: ondrackova@oregio.cz 
Ing. Olga Ondráčková OREGIO, manažerka MAS Boskovicko PLUS 
 
Další informace můžete získat na www.boskovice.cz nebo www.oregio.cz pod odkazem MAS Boskovicko PLUS- výzva 
nebo přímo při veřejných prezentacích výzvy v jednotlivých mikroregionech, a to dne 17.5.2006: 
  
Mikroregion Boskovicko ve 13:00 hod, místo konání: Městský úřad Boskovice, obřadní síň 
Mikroregion Svitava v 15:00 hod, místo konání: Obecní úřad Skalice nad Svitavou, zasedací místnost 
Mikroregion Kunštátsko-Lysicko v 17:00 hod, místo konání: Obecní úřad Lysice, malá zasedací místnost 
Mikroregion Olešnicko v 19:00 hod, místo konání: Městský úřad Olešnice, velká zasedací místnost 
 
Vzhledem k administrativní náročnosti přípravy projektů (vyplnění formuláře a ostatních povinných příloh žádosti) a nutnosti 
se seznámit s pravidly a možnostmi Programu Leader ČR 2006 doporučujeme konzultovat Váš projektový záměr na výše  
uvedených kontaktních adresách 
 
12. Další informace: 
 
Veškeré informace neuvedené v této Výzvě, včetně závazných podmínek, Pravidel, náležitostí žádosti, 
přijatelných nákladů, předepsaných formulářů apod., jsou uvedeny na internetových stránkách www.mze.cr        
( Podpora z EU a národní dotace – Národní dotace -  LEADER ČR 2005-2007  - Podklady pro žadatele ). 
Dodržení těchto podmínek a Pravidel je nezbytné pro přijetí projektu.   

 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAS Boskovicko PLUS   MZe ČR 


