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Výzvu  k předkládání  žádostí  o  dotaci  z Programu rozvoje  venkova chystá  MAS Via 
rustica o.s. na počátek léta - připravte se včas!
Stejně jako v loňském roce připravuje místní akční skupina (MAS) Via rustica o.s. na počátek 
léta v pořadí již šestou výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR 
na období 2007-2013, opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (Leader).

V 6. výzvě, jejíž vyhlášení plánujeme zhruba na počátek července, bude zahrnuto opět všech 
šest fichí – tj. dílčích opatření, v jejichž rámci je možno požádat o dotaci:

• Fiche č. 1: Úprava a obnova veřejných prostranství, veřejné informační systémy

• Fiche č. 2: Spolková, vzdělávací a osvětová činnost v obcích

• Fiche č. 3: Movité a nemovité kulturní památky, drobné sakrální stavby

• Fiche č. 4: Infrastruktura cestovního ruchu

• Fiche č. 5: Infrastruktura pro podnikání v cestovním ruchu

• Fiche č. 6: Podpora malého podnikání a tradičních řemesel

Ve  strategickém  plánu  i  jednotlivých  podporovaných  opatřeních  budou  opět  zohledněny 
změny  vyplývající  z aktualizovaných  Pravidel  pro  poskytování  dotací  vydávaných 
Ministerstvem  zemědělství  a  aplikovaných  Státním  zemědělským  intervenčním  fondem. 
Podmínky budou obdobné jako v loňském roce,  k pozitivním změnám patří  např.  zrušení  
nutnosti  úředního  ověření  podpisu  žadatele  na  plné  moci a  čestných  prohlášeních 
předkládaných k žádosti, zrušení požadavku min. počtu pokojů u ubytovacích zařízení (fiche 
– opatření č. 5), rozšíření škály možných žadatelů o  příspěvkové organizace obcí (fiche – 
opatření č. 1, 2, 3, 4, 5) apod. Aktuální znění fichí, příručka pro žadatele, formulář žádosti o 
dotaci a další dokumenty budou v okamžiku vyhlášení výzvy (min. 3 týdny před ukončením 
příjmu žádostí) zveřejněny na internetových stránkách MAS – www.viarustica.cz, kde jsou 
k dispozici též dokumenty z předchozích výzev.

V případě jakýchkoli stavebních prací je vhodné projekt ještě před podáním žádosti o dotaci 
konzultovat  s příslušným stavebním úřadem a vyžádat  si  jeho stanovisko, zejm.  pokud se 
jedná  o  úpravy  kulturních  památek.  Předejde  se  tak  zbytečným  komplikacím  (příp.  i 
vyloučení  projektu z podpory)  během administrace  či  v realizační  fázi projektu.  MAS Via 
rustica o.s. v návaznosti na pravidla Programu rozvoje venkova připravuje také jednu zásadní 
změnu v dokládání výše nákladů u stavebních prací. V položkových rozpočtech dokládaných 
k žádostem o dotaci bude vždy vyžadovat vyčíslení příslušných výdajů s číselníkem položek 
rozpočtu dle katalogu stavebních prací RTS a.s. Brno.

Bodové hodnocení a výběr projektů k podpoře vychází z preferenčních kritérií jednotlivých 
fichí (opatření), proto prosím věnujte jejich popisu a doložení v žádosti o dotaci dostatečnou 
pozornost.  Preferenční  kritéria  nebudou zaznamenávat  žádné  zásadní  změny,  pouze  může 
v případě  úpravy  dojít  k upřesnění  požadovaných  dokladů  apod.  Předpokladem  MAS  je 
využití stejných kritérií jako v předchozí výzvě č. 5. Preferenční kritéria jsou také dostupná ne 
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internetových stránkách MAS – www.viarustica.cz/dokumenty-ke-stazeni-leader

Doporučujeme všem žadatelům, aby své projekty předem a včas konzultovali s pracovníky 
MAS.  V případě  jakýchkoli  dotazů  týkajících  se  6.  výzvy  či  zájmu  o  osobní  konzultaci 
kontaktujte prosím pana Petra Holendu, tel. 721 672 574, e-mail: petr.holenda@viarustica.cz.

Kolektiv pracovníků MAS Via rustica o.s.
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