
 1

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

  
 

Místní akční skupina Znojemské vinařství, o. s. 
 

vyhlašuje od 28. 12. 2010 do 24. 1. 2011 12:00 hod 
 

1. VÝZVU pro rok 2011 
k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova 

 
Opatření IV.1.2.Realizace místní rozvojové strategie-strategického plánu Leader. V souladu 
se strategickým plánem Leader s názvem “Impulsy pro novou kvalitu  života na venkově“, 
schváleným v rámci Programu rozvoje venkova, opatření IV.1.1.  
 
Předložené projekty musí být zaměřeny na trvale udržitelný rozvoj znojemských vinařských 
obcí ve společenské a hospodářské oblasti, v podnikatelské činnosti podporované technickou 
infrastrukturou, v kvalitním prostředí venkova, a to v rámci vymezení oblastí uvedených 
Fichí. 
 
1. Vymezení jednotlivých Fichí 

 
• Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech 

způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření.  
• Definice příjemce dotace se řídí podle hlavního opatření 

 
V rámci této výzvy budou přijímány projekty pro následující Fiche: 
 
Fiche č. 1 Znojemské vinařství - Obnova a rozvoj vesnic 
 
Typ podpory 
V tomto fiche budou podporovány výhradně typy projektů, které nezakládají veřejnou 
podporu a nejsou určeny k podpoře podnikání, ale budou naplňovat veřejný zájem. 
 
Hlavní opatření III.2.1.1  
Obnova a rozvoj vesnic 
Záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 
Záměr b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu 
Záměr c) územní plán 
Vedlejší opatření III.2.2  
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
Záměr a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova 
Záměr b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova 
Záměr c) stálé výstavní expozice a muzea 
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Definice příjemce dotace  
 

o Obce dle zák. č. 128/2000 Sb.,  
o Svazky obcí dle zák. č. 128/2000 Sb., 
o 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).,  

o 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., 

o 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. 

 
Fiche č. 4:  Znojemské vinařství  - Modernizace zemědělských podniků a podpora 
přidané hodnoty produktu 
 
Typ podpory 
V této Fichi budou podporovány typy projektů, které zakládají veřejnou podporu a jsou tak 
určeny k podpoře podnikání a jejímu rozvoji.   
 
Hlavní opatření I.1.1.1 
Modernizace zemědělských podniků 
Záměr a) stavby a technologie v živočišné výrobě 
Záměr b) stavby a technologie v rostlinné výrobě 
 
Cílem opatření jsou investice do zemědělských staveb jejich výstavba, rekonstrukce popř., 
dostavba vč. manipulačních a skladovacích prostor pro rostlinou a živočišnou výrobu. 
 
Vedlejší opatření I.1.3.1  
Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 
 
Definice příjemce dotace 

o Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v 
zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů,  

o Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými 
prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, 
které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí 
prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.  

 
2. Maximální a minimální výše výdajů, alokace na výzvu 
 
Programovým výborem stanovená alokace na 1. výzvu roku 2011 je cca 4,2 milionu Kč. 
 
Fiche č. 1 
Min výše výdajů na projekt  - 50 000 Kč 
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Max  výše výdajů na projekt  - 2 000 000 Kč, pro opatření III.2.1.1 c) územní plán  - max. 
1 500 000 Kč 
Fiche č. 4 
Min výše výdajů na projekt – 50 000 Kč 
Max výše výdajů na projekt – 2 000 000 Kč 
 

3. Doba trvání projektu a místo realizace 

 
Celý projekt musí být dokončen nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody se SZIF 
(nastává až po schválení projektu SZIF). Pozn. Předpokládaný termín předání vybraných 
projektů za MAS na SZIF  od 14. 2. 2011 do 28. 2. 2011. 
 
Způsobilé výdaje jsou z hlediska času realizovány následovně, pokud není v Samostatné 
příloze 9 Pravidel IV.1.1. uvedeno jinak (např. u Fiche 3): 

1. od 1. 1. 2007 do data předložení Žádosti o proplacení – výdaje nutné k přípravě 
projektu (podnikatelský záměr, marketingová studie apod.), 

2. od 1. 1. 2007 do data předložení Žádosti o proplacení – výdaje spojené s nákupem 
nemovitosti, 

3. od zaregistrování žádosti o dotaci (na RO SZIF) do data předložení Žádosti o 
proplacení – ostatní výdaje. 

 
Nejpozdější termín k předložení žádosti o proplacení na MAS je dva týdny před sjednaným 
termínem odevzdání na RO SZIF. 
 

Místo realizace 
Projekt musí být realizován na katastrálním území následujících obcí: 

 
Svazek Znojemských vinařských obcí Daníž: 
Bohutice, Borotice, Božice, Dobšice, Havraníky, Hnanice, Hodonice, Horní Dunajovice, 
Hostěradice, Hrádek, Chvalovice, Jaroslavice, Kuchařovice, Mašovice, Miroslav, Nový 
Šaldorf-Sedlešovice, Olbramovice, Oleksovice, Prosiměřice, Slup, Strachotice, Šatov, 
Tasovice, Tešetice, Višňové, Vrbovec, Želetice. 
 
Jednotlivé obce:  
Bantice, Čejkovice, Dyjákovičky, Krhovice, Křídlůvky, Lechovice, Miroslavské Knínice, 
Našiměřice, Práče, Stošíkovice na Louce, Suchohrdly, Suchohrdly u Miroslavi,Valtrovice, 
Vítonice. 
 
 
4.Termín a místo podání žádostí 
 
Termín pro předkládání žádostí je od 28. 12. 2010 do 24. 1. 2011 12:00 hod v kanceláři 
MAS ve Znojmě na ul. Dvořákové 21, 669 02 (Agrodům, dveře č. 213). Všechny žádosti 
doručené po termínu budou automaticky vyřazeny.  
 
Dle pravidla MAS požadujeme, aby žadatel projekt nejdříve na MAS konzultoval, 
a to nejpozději 7 dnů před konečným termínem odevzdání. 
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Žádost předkládá žadatel osobně, prostřednictvím statutárního zástupce nebo pověřené 
osoby (plná moc s vymezením pravomocí a úředně ověřeným podpisem) 
 
V daném kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné  Fiche pouze jednu žádost. 
 
Žadatelé předkládají Žádost o dotaci, projekt a všechny povinné a nepovinné přílohy ve dvou 
tištěných vyhotoveních (originál + prostá kopie). Dále pak 1x CD, kde bude žádost 
v předepsané formě formátu pdf a popis projektu dle závazné osnovy ve formátu MS Word. 
Osnovy projektů jednotlivých opatření jsou uvedeny v Samostatné příloze 9 pravidel IV.1.1.  
 
Úplné znění Fichí naleznete na www.znojemskevinarstvi.cz, spolu s formulářem žádosti, 
osnovami projektu, Pravidly IV.1.1., Samostatnou přílohou 9 pravidel IV.1.1., Pravidly 
IV.1.2., a dalšími dokumenty. Pravidla a jednotlivé formuláře naleznete také na www.szif.cz. 
 
 
5. Harmonogram administrace 
 
Vyhlášení výzvy: 28. 12. 2010 
Ukončení příjmu žádostí do 24. 1. 2011 do 12 hod. 
Administrativní kontrola na MAS od 25. 1. 2011 do 4. 2. 2011 
Lhůta pro podání žádosti o přezkoumání na MAS od 7. 2. 2011 do 11. 2. 2011 
Bodování, výběr, doporučení na odevzdání na SZIF od 14. 2. 2011 do 28. 2. 2011 
Vyrozumění žadatelů o výsledku a poučení ohledně námitek proti rozhodnutí výběrové 
komise od 14. 2. do 28. 2. 2011. 
 
 
6. Kontakty na MAS 

 
www.znojemskevinarstvi.cz 

 
Veškeré nejasnosti či dotazy konzultujte s manažerkou MAS. 
 
Manažerka MAS:  
Ing. Lenka Mrázková 
Email: L.mrazkova@post.cz 
Tel. 774 150 004 
 
Manažerka MAS:  
Ing. Veronika Schvomová 
Email: Schvomova@seznam.cz 
Tel. 775 975 004 
 
Předseda MAS:  
Jiří Lukeš 
Email: starosta@prosimerice.cz 


