
   

 

Zpráva ze dne 21. července 2008 
 

Dne 22. července 2008 Místní akční skupina Přemyslovské střední Čechy (dále jen MAS) 
se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný, registrační číslo MAS: 07/002/41100/120/000014 

 

VYHLAŠUJE 1. VÝZVU  
 

příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 
/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), 

Osa IV. Leader, Opatření IV. 1.2 Realizace místní rozvojové strategie. 
 
Identifikace MAS: 
Název MAS: Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o., se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný 
Název SPL: Obnova země knížat a králů 
Číslo výzvy: 1. 
Webové stránky: www.premyslovci.cz 
 
Kontakt: 
Přemyslovské střední Čechy , z.s.p.o. , Wilsonova 599, Slaný (1. patro) 
 
Vyhlášení výzvy: 
22. července 2008 
 
Územní vymezení: 
Projekt musí být realizován na katastrálním území obcí, které jsou začleněny do území 
působnosti MAS: 
Beřovice, Bílichov, Blevice, Černuc, Čičovice, Dolany, Drnek, Dřetovice, Dřínov, Hobšovice, 
Holubice, Hořešovice, Hořešovičky, Hospozín, Hradečno, Hrdlív, Chržín, Jarpice, 
Jedomělice, Jemníky, Kamenný Most, Klobuky, Kmetiněves, Knovíz, Koleč, Královice, 
Kutrovice, Kvílice, Ledce, Libčice nad Vltavou, Libovice, Libušín, Lichoceves, Líský, 
Loucká, Malíkovice, Nelahozeves, Neprobylice, Neuměřice, Okoř, Olovnice, Otvovice, Páleč, 
Plchov, Podlešín, Poštovice, Pozdeň, Přelíc, Roztoky, Řisuty, Sazená, Slaný, Slatina, Smečno, 
Statenice, Stradonice, Studeněves, Svinařov, Svrkyně, Šlapanice, Třebichovice, Třebíz, 
Třebusice, Tursko, Tuřany, Úholičky, Uhy, Únětice, Velké Přílepy, Veltrusy, Velvary, Vraný, 
Vrbičany, Zákolany, Zichovec, Zlonice, Zvoleněves, Želenice, Žižice. 
 
Příjem Žádostí o dotaci: 
Od 1. do 31. srpna 2008 do 12 hodin na kontaktní adrese Přemyslovské střední Čechy, 
z.s.p.o., Wilsonova 599, Slaný (naproti divadlu, 1. patro). 
 
Způsob podání Žádosti o dotaci: 
Žadatel předloží Žádost o dotaci (včetně všech povinných a nepovinných příloh) osobně 
(prostřednictvím statutárního zástupce nebo osoby pověřené plnou mocí k podání žádosti, 
plná moc musí být úředně ověřena) v kanceláři sdružení Přemyslovské střední Čechy po 
předchozí domluvě na telefonu 606 605 202.  
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Žádost o dotaci včetně projektu a všech povinných a nepovinných příloh se předkládá ve 3 
vyhotoveních ( 1x originál, 2x kopie), v písemné podobě a zároveň elektronicky na CD. 
 
Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny. Při konečném 
hodnocení projektů v případě rovnosti bodů se postupuje v souladu s bodem 26 v každé Fichi, 
v případě, že ani tento postup nerozhodne, rozhoduje datum a čas podání žádosti na MAS. 
 
Způsobilé výdaje mohou být realizovány nejdříve od zaregistrování projektů na RO SZIF, 
které proběhne v říjnu 2008. 
 
Délka realizace projektu je maximálně 18 měsíců. Nejzazším termínem pro podání Žádosti o 
proplacení na RO SZIF je termín stanovený v Dohodě o poskytnutí dotace, nejdéle však 18 
měsíců od podpisu Dohody. Žádost o proplacení předloží žadatel ke kontrole na MAS 30 dní 
před termínem odevzdání na RO SZIF. 
 
Seminář: 
 
Školení předkladatelů projektů proběhne dne 31. července 2008 od 16 hodin v budově 
hasičárny ve Velvarech ( před Pražskou bránou – vjezd do města od Kralup n.Vlt., Slaného a 
Kladna). Potenciální předkladatelé projektů budou seznámeni se základními požadavky a 
specifiky předkládání projektů. 
 
Číslo, název fichí s definicemi příjemce dotace: 
 
Fiche č. 1: Obnova a rozvoj vesnic 
Cíl fiche: 

Obnova a modernizace struktury obcí 
Ochrana území před negativními vlivy dopravy a průmyslu 

Definice příjemce dotace: 
- obce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
- svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
- 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 prospěšná společnost), 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). 

- Zájmová sdružení právnických osob podle § 20f a následujících zákonů č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

- 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). 
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Fiche č. 2: Občanské vybavení a služby 
Cíl fiche: 

Obnova a doplnění vybavenosti obcí 
Umožnění iniciativy obyvatel ( spolkový život apod.) 
Rozvoj partnerství 

Definice příjemce dotace: 
- obce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
- svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
- 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 prospěšná společnost), 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). 

- Zájmová sdružení právnických osob podle § 20f a následujících zákonů č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

- 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. 3: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
Cíl Fiche: 

Obnova památek a kulturních hodnot obcí a měst 
Rozvoj turistického ruchu 
Zlepšení vzhledu obcí 

Definice příjemce dotace: 
- obce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- obce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
- svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
- 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 prospěšná společnost), 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). 

- Zájmová sdružení právnických osob podle § 20f a následujících zákonů č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

- 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). 

Kompletní znění fichí je uvedeno na stránkách sdružení www.premyslovci.cz. 
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Kontakt: 
Manažerka SPL 2007-13: Jaroslava Saifrtová, mobil 606 605 202 (8-16 hod.) 
mail:jaroslava.saifrtova@centrum.cz 
 
Potřebné informace pro žadatele (včetně Pravidel IV.1.2. a závazné osnovy projektu) jsou 
zveřejněny na webových stránkách sdružení www.premyslovci.cz v elektronické podobě nebo 
v písemné podobě si je můžete vyzvednout po tel. dohodě u manažerky SPL na adrese: 
Wilsonova 599, Slaný 
 

Slaný 18. července 2008 
Ing. Vladimír Vytiska 

předseda SPR 
 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘI VYHLÁŠENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ - 1. VÝZVA 
 

1. Výzva k předkládání projektů: 22. července 2008 
2. Příjem žádostí MAS od 1. srpna 2008 do 31. srpna 2008 do 12 hodin 
3. Školení žadatelů: 31. července od 16 hodin 
4. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti: do 5. září 2008 
5. Informování konečného žadatele: do 5 pracovních dnů od ukončení kontroly 
6. Možnost odvolání na administrativní kontrolu: do 7 pracovních dnů ode dne 

následujícího po odeslání doporučené zásilky od MAS 
7. Předání projektů Výběrové komisi: do 18. září 2008 
8. Zasedání Výběrové komise: 23.-24. září 2008 
9. Zasedání SPR: 26. září 2008 (bere na vědomí odeslání výstupů z výběrové komise na 

SZIF) 
10. Registrace na RO SZIF: v měsíci říjnu 2008 

 
 

FINANČNÍ ALOKACE PRO ROK 2008 
 

Fiche Název % Kč 
Fiche 1 Obnova a rozvoj vesnic 40 4 172 831,60 
Fiche 2 Občanské vybavení a služby 30 3 129 623,70 
Fiche3 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 30 3 129 623,70 
Celkem  100 10 432 079,00 
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