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„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ 
Strategický plán LEADER  

 
 

8. VÝZVA  
k předkládání žádostí o dotaci v rámci opat ření IV.1.2. PRV 

 
Místní ak ční skupina Šluknovsko  vyhlašuje dne 6. 8. 2012  8. výzvu k p ředkládání 
žádostí o dotaci  na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové 
strategie Programu rozvoje venkova ČR, které budou v letech 2007 – 2013 naplňovat 
Strategický plán Leader „Šluknovsko návštěvníkům i sobě“. Projekty z této výzvy budou 
zaregistrovány  na RO SZIF do 17. kola příjmu žádostí. 
 
1. Termín p říjmu žádostí:  10. 9. – 12. 9. 2012 vždy od 9.00 do 15.00 hod.                                         
 
2. Místo podání:  kancelář MAS Šluknovsko, Varnsdorf, ul. Boženy Němcové 476 
                                                                                                              
3. Způsob podání:  Žadatel zpracovává Žádost o dotaci v softwarovém nástroji zveřejněném 
pro danou výzvu na internetových stránkách MAS Šluknovsko pod odkazem Program 
Leader/Výzvy MAS/8. výzva. Žadatel doru čí v řádném termínu do kanceláře MAS 1x CD 
s Žádostí o dotaci  na předepsaném formulá ři (listinná forma bude žadateli vytisknuta 
v kanceláři MAS). Žadatel je povinen při registraci  žádosti předložit v listinné formě 
všechny povinné i nepovinné p řílohy dle hlavního, popř. vedlejšího opatření 
(podopatření). Neúplné žádosti nebudou kanceláří MAS přijaty. Pokud při kontrole úplnosti 
žádosti zjistí MAS nedostatky, vyzve žadatele k nápravě ve stanovené lhůtě. Pokud žadatel 
v této lhůtě svou žádost neopraví nebo nedoplní, bude projekt vyřazen. 
                        
              
4. Kontakt:  Ing. Eva Hamplová, Dana Dudková 
                    kancelář MAS Šluknovsko, Varnsdorf, tel. 724 778 296 
                    e-mail: massluknovsko@atlas.cz, www.mas-sluknovsko.cz 
 
 
5. V rámci 8. výzvy budou p řijímány žádosti o dotaci pro tyto fiche:  
 
 
Fiche č. 1 – Modernizace stávajících zem ědělských podnik ů 
Hlavní opatření PRV: I.1.1.1 
Vedlejší opatření PRV: I.1.3.1 
 
Fiche č. 3 – Diverzifikace činnosti zem ědělských podnik ů 
Hlavní opatření PRV:  III.1.1 
Vedlejší podopatření PRV: III.1.3.2 
 
Fiche č. 5 – Ubytování a sport 
Hlavní podopatření PRV: III.1.3.2 
Vedlejší podopatření PRV: I.1.1.1 
 
Fiche č. 9 - Obnova a rozvoj vesnic 
Hlavní opatření PRV: III.2.1.1  
 
Úplné znění fichí a formulář žádosti o dotaci na www.mas-sluknovsko.cz. 
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6. Důležitá upozorn ění:  
- Projekt realizovaný v rámci fiche musí čerpat více než polovinu (tj. více  než 50 %) všech 

způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření. 
 

- V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné fiche pouze jedinou 
žádost o dotaci. 

 

- Další informace, týkající se Programu rozvoje venkova a osy IV. Leader, můžete nalézt 
na stránkách www.szif.cz. 
 

- Předkládané projekty musí být realizovány v území působnosti MAS Šluknovsko. 
 

- Osobní konzultace v kanceláři MAS Šluknovsko, B. Němcové 476, Varnsdorf: 7. 8. 2012 
až 7. 9. 2012 (návštěvu je nutné předem dohodnout telefonicky nebo mailem). 

 
- Školení pro žadatele:  

21. 8. 2012: Kulturní dům Club, Šluknov, 15.00 h 
23. 8. 2012: Klub Střelnice, Varnsdorf, 15.00 h 
Žádáme zájemce o účast na školení o jejich registraci předem na e-mailovou adresu 
massluknovsko@atlas.cz 
 

 

- Předpokládaná alokovaná částka v 17. kole PRV: 3 300 000,-- 
Minimální částka, alokovaná na fichi 1 …………..  1 000 000,-- Kč 
Minimální částka, alokovaná na fichi 3 …………..     600 000,-- Kč 
Minimální částka, alokovaná na fichi 5 …………..  1 000 000,-- Kč 
Minimální částka, alokovaná na fichi 9 …………..     650 000,-- Kč 
 

 
 
 
 
                                                                                            
 

                                                                           
                                                                            
                                                                     
                                                                          

                                                                          Ing. Eva Hamplová 
                                                                                       předsedkyně MAS Šluknovsko 
 

 
 
 
Ve Varnsdorfu dne 6. 9. 2012 
 


