
SMO POMALŠÍ, 19. února 2013, 16:00 hod 
OÚ Římov 

Místní akční skupina Pomalší, o.p.s. 
 

•   8. výzva - březen – květen 
 
•   Příjem projektů  29.4. – 3.5. 2013 
 
•   Fiche 

lesnictví 

diverzifikace 

rozvoj obcí 

občanská vybavenost 



ALOKACE pro rok 2013 



Fiche 6 Občanské vybavení a služby 
 

 

Dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích v oblasti veřejné správy, 

školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní 

péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. V zájmu posílení 

sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také na zajištění 

zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a 

spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a 

mezilidské vztahy. 

 

Maximální hodnoty míry dotace:  

 Opatření Nezakládá VP De minimis Bloková výjimka – zakládá VP Ostatní 
III.2.1.2 90% 90% Pro NUTS II Jihozápad: 

30% (40%, 50%) 
- 

Minimální/ maximální výše způsobilých výdajů na projekt:  
50.000,- / 700.000,- Kč 

Nezpůsobilé výdaje  
•Stavební úpravy a vybavení místností sloužících k ubytování 
•Projektová dokumentace 



Fiche 5 Rozvoj obcí 
 
 
Cílem fiche je zlepšení kvality zázemí v obcích - zejména v oblasti základní dopravní a technické 

infrastruktury a dále soustavné a komplexní řešení funkčního využití území. Fiche usiluje o 

pomoc obcím splnit požadavky svých občanů na stav technické infrastruktury a rozvoj obcí a 

zlepšit podmínky pro život obyvatel. 

 

Maximální hodnoty míry dotace:  

 
Opatření Nezakládá VP De minimis Bloková výjimka – zakládá VP Ostatní 
III.2.1.1 90% 90% - - 

Minimální/ maximální výše způsobilých výdajů na projekt:  
50.000,- /  500.000,- Kč 

Nezpůsobilé výdaje  
•Zasíťování pozemků určených k výstavbě 
•Technická dokumentace pro územní plány 
•Projektová dokumentace 



Fiche 2 Lesnictví 
 
 
Cílem fiche je budování a údržba lesní infrastruktury jako jsou cesty, stezky a chodníky, 

retenční nádrže, případně další produkty lesního hospodářství s cílem zkvalitnit lesní 

hospodářství. 

 

Příjemce dotace: 

•  Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její svazky, 

hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní 

subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. 

 

Maximální hodnoty míry dotace:  

 Opatření Nezakládá VP De minimis Bloková výjimka – zakládá VP Ostatní 
I.1.2.3 - - - 100% 

Minimální/ maximální výše způsobilých výdajů na projekt:  
50.000,- /  500.000,- Kč 

Nezpůsobilé výdaje  
•Projektová dokumentace 



Fiche 3 Diverzifikace 
 
 

Cílem Fiche je rozšíření nabídky služeb zemědělců, stabilita venkovského prostoru, podpora zaměstnanosti a 

zajištění podmínek pro kvalitní život místních obyvatel. 
 

Záměry:  

a) Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

c) Výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu 

d) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv 
 

Příjemce dotace: 

• fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě minimálně 2 roky v souladu se zákonem č. 

252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 
 

Maximální hodnoty míry dotace:  

 Opatření Nezakládá VP De minimis Bloková výjimka – zakládá 
VP 

Ostatní 

III.1.1 - Pro NUTS II Jihozápad: 
30% (40%, 50%) 

Pro NUTS II Jihozápad: 
30% (40%, 50%) 

- 

Minimální/ maximální výše způsobilých výdajů na projekt:  
50.000,- /  500.000,- Kč 

Nezpůsobilé výdaje  
•Projektová dokumentace 



   Realizace projektů z 8. výzvy a všech ostatních projektů  včetně vyúčtování a  
       předložení ŽOD 
 

-   do června 2015 
 

 
   Obsáhlejší dokumentace min. ve dvou kopiích  
 
   Informace o záměrech 

 


