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

 

  

Místní akční skupina Znojemské vinařství, o. s. 
 

vyhlašuje dne 2. 8. 2012  

 

 
 

2. VÝZVU pro rok 2012 
 

 

k předkládání žádostí o dotace  

z Programu rozvoje venkova  
(17. kolo příjmu) 

 

 
Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie - strategického plánu 

Leader.  
 

 

 

 

V souladu se strategickým plánem Leader “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 
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V rámci této výzvy budou přijímány projekty pro následující Fiche: 

 

Vyhlášené Fiche 
Fiche č. 4: Znojemské vinařství - Modernizace zemědělských podniků a podpora 
přidané hodnoty produktu 

Fiche č. 6: Znojemské vinařství - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 
výrobkům 
 

 

 

 

 

Fiche č. 4: Znojemské vinařství - Modernizace zemědělských podniků a podpora přidané 

hodnoty produktu 

 

Typ podpory 

Ostatní 

 

Hlavní opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 

 

Vedlejší opatření I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

 

Definice příjemce dotace  

 

 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. 

 

 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. 

 

 

Maximální výše dotace:  

maximální výše dotace činí v režimu Ostatní 50%  

 

Konkrétní podporované aktivity naleznete v: 

 Fichi   

 Metodice pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. 

 Příručce pro žadatele 
 

Alokace na Fichi: cca 1,3 mil. Kč 
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Fiche č. 6 : Znojemské vinařství - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 

výrobkům 

 

Typ podpory 

Ostatní 

 

Hlavní opatření I.1.3.1  

Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

 

 

Definice příjemce dotace  

 

 Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici 

mikro, malého a středního podniku, Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin 

určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a 

tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o 

vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů nebo Nařízení Rady č. 

1952/2005 ze dne 23. listopadu o společné organizaci trhu s chmelem a o zrušení 

nařízení (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č.1981/82. 

 Výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku. Podpořit lze 

výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších 

předpisů. Příjemce dotace může být i zemědělský podnikatel, který má zároveň v 

předmětu činnosti výrobu krmiv. 

 Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku a 

jehož předmět činnosti je v souladu s § 2 e, odst. 3, písm. e, zákona č. 252/1997 Sb., o 

zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, tzn. v předmětu činnosti musí mít uvedeno: 

"úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby" nebo "zemědělská 

výroba". 

 

Maximální výše dotace:  

maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů u režimu Ostatní. 

 

Konkrétní podporované aktivity naleznete v: 

 Fichi   

 Metodice pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. 

 Příručce pro žadatele 
 

Alokace na Fichi: cca 500 000 Kč 

 

 

2. Maximální a minimální výše výdajů, alokace na výzvu 

 

Maximální výše způsobilých výdajů je 2 000 000Kč 

Minimální výše způsobilých výdajů je       50 000Kč 

 

Předpokládaná alokace na tuto výzvu je max 1,8 mil. Kč. 

 

Alokace na jednotlivé fiche  
Fiche č. 4: Znojemské vinařství - Modernizace zemědělských podniků 
a podpora přidané hodnoty produktu  

alokace  1,3 mil. Kč 

Fiche č. 6: Znojemské vinařství - Přidávání hodnoty zemědělským a 
potravinářským výrobkům  

alokace  500 000 Kč 
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3. Způsobilé výdaje, doba trvání projektu a místo realizace 

 

Způsobilé výdaje 

Způsobilé výdaje je možné realizovat od doby registrace projektu na RO SZIF. Předpokládaný 

termín registrace vybraných projektů za MAS na SZIF bude do 22. 10. 2012. 

 

Nezpůsobilé výdaje společné pro všechna opatření:  

 nákup použitého movitého majetku(vyjma muzejních exponátů – Opatření III.2.2)  

 nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob (není-li u příslušného 

opatření/podopatření stanoveno jinak)  

  nákup zemědělských výrobních práv  

 nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování  

 prosté nahrazení investice  

 osobní a cestovní výdaje (vyjma opatření I.3.1 a III.3.1)  

 DPH pro plátce DPH, obce a svazky obcí  

 úroky z půjček a úvěrů  

 bankovní poplatky  

 

Doba trvání projektu 

Celý projekt musí být dokončen nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody se SZIF (nastává až 

po schválení projektu SZIF).  

 

Nejpozdější termín k předložení žádosti o proplacení na MAS je 14 dní před sjednaným termínem 

odevzdání na RO SZIF Brno.  
Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od podání Žádosti o proplacení. 

 

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, Citonice, Čejkovice, Dyjákovice, Dyjákovičky, Krhovice, Křídlůvky, Lechovice, 

Miroslavské Knínice, Našiměřice, Práče, Stošíkovice na Louce, Suchohrdly, Suchohrdly 

u Miroslavi,Valtrovice, Velký Karlov, Vítonice. 

 

 

4.Termín a místo podání žádostí 

 

Termín pro předkládání žádostí je od 4. 9. 2012 do 7. 9. 2012. 

 
Předpokládaný termín příjmu žádostí:     4.9.2012  8:30 - 12, 13-15 hod  

 5.9.2012  8:30 - 12, 13-16 hod 

 6.9.2012  8:30 – 12, 13-15 hod 

 7.9.2012   8:30 – 12 hod 

 

v kanceláři MAS ve Znojmě na ul. Dvořákové 21, 669 02 (Agrodům), kancelář č. 115.  

 

Všechny žádosti doručené po termínu nebudou přijaty!  
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Doporučujeme žadatelům ve vlastním zájmu termín odevzdání žádosti domluvit telefonicky 

či emailem předem. 

 

Dle pravidla MAS požadujeme, aby žadatel projekt nejdříve na MAS konzultoval, a to nejpozději 

7 dnů před konečným termínem odevzdání. 

 

 

5. Způsob podávání žádosti: 

 

Žadatel podává na MAS elektronickou verzi žádosti o dotaci (na CD). Písemná podoba bude 

vytištěna pracovníkem MAS. Žádost předkládá žadatel osobně a podepisuje ji před pracovníkem 

MAS.  

 

Žadatel je povinen odevzdat k datu podání žádosti o dotaci všechny povinné popřípadě nepovinné 

přílohy ve dvou tištěných vyhotoveních. Každá sada příloh bude seskupena ve složkách či šanonu. 

 

Úplné znění Fichí naleznete na www.znojemskevinarstvi.cz, v odkazu nazvaném „Výzvy, 

dokumenty“ spolu s aktuálními pravidly a dalšími dokumenty. Pravidla a jednotlivé formuláře 

naleznete také na www.szif.cz. 

 

Každý žadatel může během jedné výzvy podat celkově pouze jednu žádost o dotaci napříč všemi 

Fichemi.  

 

 

6. Kritéria pro poskytnutí dotace 

 

Výběr bude založen na principu soutěže mezi předloženými projekty.  Budou vybrány ty projekty, 

které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Žadatel je povinen účastnit se veřejné obhajoby 

svého projektu, výběrová komise před samotným bodováním navštíví vybraná místa realizace 

projektů.  

 

Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace na danou Fichi. Pokud nebude pro jednu 

Fichi dosažena výše stanovené alokace, budou finanční prostředky převedeny na projekty pro druhé 

Fiche. Kritéria pro výběr projektů (preferenční kritéria) jsou uvedena ve Fichi. Postup výběru 

projektů je zveřejněn na www.znojemskevinarstvi.cz. 

 

 

7. Harmonogram administrace 

 

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:    2.8.2012 

 

Předpokládaný termín příjmu žádostí:    4.9.2012  8:30 - 12, 13-15 hod  

5.9.2012  8:30 - 12, 13-16 hod 

6.9.2012  8:30 – 12, 13-15 hod 

7.9.2012   8:30 – 12 hod 

  

   

Předpokládaný termín ukončení předkládání žádostí:     7.9.2012 ve 12:00 hod 
 

 

Termín kontroly úplnosti projektů, případná žádost o doplnění:       

10.09. – 21.09.2012 

Termín administrativní kontroly přijatelnosti a obsahové správnosti projektů:  

10.09. – 21.09.2012 

http://www.znojemskevinarstvi.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.znojemskevinarstvi.cz/
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Termín kontrol na místě, obhajob žadatelů a hodnocení jednotlivých projektů:  

1.10.2012- 8.10.2012 

Termín zveřejnění seznamu úspěšných projektů ze strany MAS:  

15.10.2012 

Předpokládané datum registrace úspěšných žádostí na SZIF:    

Do 22.10.2012 

 

8. Kontakty na MAS 

 

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 

 

 

Adresa kanceláře: Dvořákova 21, 669 02 Znojmo 

www.znojemskevinarstvi.cz 
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