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Přehled fichí 
 
Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků 
(minimální výše ZV – 100 000, maximální výše ZV – 500 000) 
Oblast podpory: 
1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro 
zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (stavební materiál, stavební práce) 
2) úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny (např. odstavná stání, úprava povrchů 
pro skladové hospodářství) 
3) připojení k technické infrastruktuře 
4) nákup strojů, výrobních zařízení a technologie sloužící k zakládání a rozvoji mikropodniků 
5) nákup vybavení provozovny pro podnikatelskou činnost (základní nábytek) 
6) pořízení výpočetní techniky 
7) výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního 
vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití.  
8) Výstavba decentralizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů paliv a energie pro 
vytápění nebo výrobu elektrické energie. 
 
Definice příjemce dotace: 

 V rámci III. 1.2 záměr a) - fyzické i právnické osoby podnikatelé (i bez 
historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků, žadatel 
nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 V rámci III. 1.2. záměry b), c), d) - fyzické a právnické osoby, které podnikají v 
zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků. 

 V rámci záměru III.1.2. b) může být příjemcem i skupina osob sdružená 
smlouvou o sdružení dle § 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která je ze 100 % tvořena fyzickými a/nebo 
právnickými osobami, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, pokud smlouva o 
sdružení splňuje následující podmínky: 
a) ve smlouvě o sdružení uveden jeden účastník, který v zájmu sdružení zastupuje  

          ostatní účastníky (vystupuje jako žadatel za účastníky sdružení) včetně převzetí 
plnění  
          ze strany SZIF   
          b) za závazky vzniklé jednáním v zájmu sdružení odpovídají všichni účastníci 
společně a  
             nerozdílně 
          c) účastníci se zaváží dodržovat podmínky smlouvy po dobu vázanosti projektu na 
účel. 
 
Fiche č. 2: Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských 
podniků 
(minimální výše ZV – 100 000, maximální výše ZV – 1 000 000) 
Oblast podpory: 
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Tato fiche se zaměřuje zejména na investice do zemědělských staveb a technologií, 
manipulačních ploch pro živočišnou i rostlinou výrobu. Do této fiche spadají také projekty 
týkající se využívání a zpracovávání biomasy pro vlastní potřebu. Tato fiche bude také 
podporovat rozvoj inovací a spolupráci s jinými subjekty, jak zemědělskými, tak i subjekty 
zabývající se vývojem a výzkumem v zemědělství. 
 
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. 

 
Fiche č. 3: Vzdělávání a spolupráce 
(minimální výše ZV – 20 000, maximální výše ZV – 100 000) 
Oblast podpory: 
Podpora je zaměřena na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají 
vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení, na venkově v rámci 
aktivit podporovaných v ose III (tzn. v oblastech diverzifikace činností nezemědělské 
povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje 
vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova). 
 
Definice příjemce dotace: 

 Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 Neziskové organizace s právní subjektivitou 
 Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a  

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Fiche č. 4: Kulturní dědictví Sedlčanska 
(minimální výše ZV – 10 000, maximální výše ZV – 1 000 000) 
Oblast podpory: 
Cílem fiche je obnova a využití kulturního dědictví na území MAS pro rozvoj lidských zdrojů a 
cestovního ruchu, obohacení kulturního a společenského dění a zvýšení atraktivity území pro 
obyvatele i návštěvníky.   Cílem je zlepšit technický stav objektů a prostor důležitých pro 
rozvoj cestovního ruchu a zvýšit míru jejich využití ve prospěch obyvatel a návštěvníků v 
území     
 
Definice příjemce dotace: 

- obce podle zákona č. 128/2000 Sb., 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 jsou-li jejich členy obce, svazky 
obcí  
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- Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a  

zákona 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). 

- Fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
Fiche č. 5: Kvalitní venkov 
(minimální výše ZV – 50 000, maximální výše ZV – 1 000 000) 
Oblast podpory: 
1) Rekonstrukce nebo výstavba prostor pro činnost kulturních zařízení  
2) Rekonstrukce nebo výstavba prostor pro knihovny  
3) Rekonstrukce nebo výstavba prostor pro služby obecních úřadů  
4) Rekonstrukce nebo výstavba prostor pro poskytování sociálních služeb nebo zdravotní 
péči  
5) Zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti  veřejné správy, školství, spolkových 
činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní infrastruktury, tělovýchovy a sportu  
6) Zřizování integrovaných informačních a školících center s využitím ICT  
7) Rozvoj základní dopravní a technické infrastruktury 
8) zlepšení vzhledu obcí a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání a relaxaci 
 
Definice příjemce dotace: 

- obce podle zákona č. 128/2000 Sb., 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 jsou-li jejich členy obce, svazky 
obcí  

- 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. 6. Oprava místních a doprovodných komunikací 
(minimální výše ZV – 50 000, maximální výše ZV – 500 000) 
Oblast podpory: 
Cílem této fiche je investovat do místních komunikací, které jsou ve správě jednotlivých obcí 
a jejichž stav je na většině území žalostný.  
 
Definice příjemce dotace: 

- obce podle zákona č. 128/2000 Sb., 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 
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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 jsou-li jejich členy obce, svazky 
obcí  

- Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a  
zákona 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. 7. Životní prostředí v obcích 
(minimální výše ZV – 25 000, maximální výše ZV – 1 000 000) 
Oblast podpory: 
Cílem této fiche je podpořit aktivity obcí, tak aby to mělo dopad na obyvatele, ale i na obec 
samotnou. Tato fiche podporuje obecní hospodářství a to v těchto bodech: 
1. Údržba veřejné zeleně nová výsadba veřejné zeleně 
2. Výstavby a úpravy parků 
3. Nakládání s odpady 
4. Opravy místních a doprovodných komunikací 
 
Definice příjemce dotace: 

- obce podle zákona č. 128/2000 Sb., 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 jsou-li jejich členy obce, svazky 
obcí  

- Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a  
zákona 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. 8: Živé lesy Sedlčanska 
(minimální výše ZV – 20 000, maximální výše ZV – 300 000) 
Oblast podpory: 
Cílem této fiche je podpořit aktivity vlastníků lesů při jejich údržbě a udržitelnosti využití lesů 
 
Definice příjemce dotace: 

 Vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa 
 Sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemku určeného 

k plnění funkcí lesa 
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Fiche č. 9: Zdravé lesy a toky Sedlčanska 
(minimální výše ZV – 20 000, maximální výše ZV – 300 000) 
Oblast podpory: 
Cílem fiche je podpořit obnovu potenciálu lesa a snížení rozsahu škod způsobených 
přírodními kalamitami a požáry 
 
Definice příjemce dotace: 

 Vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa 
 Sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemku určeného 

k plnění funkcí lesa 
  

Fiche č. 10: Volný čas a sport 
(minimální výše ZV – 100 000, maximální výše ZV – 500 000) 
Oblast podpory: 
Fiche je zaměřena na rozvoj aktivit v rámci venkovské ekonomiky směrem k činnostem v 
cestovním ruchu, je podporována zejména výstavba a rekonstrukce malokapacitních 
ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro 
sportovní vyžití 
 
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. 

 Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 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 prospěšné společnosti), 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 zákona č. 40/1964 
Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního 
ruchu. 

 
Fiche č. 11: Turistika 
(minimální výše ZV – 100 000, maximální výše ZV – 500 000) 
Oblast podpory: 
Cílem fiche je podpořit vybudování nebo zrekonstruování pěších a lyžařských tras a stezek, 
vinařských stezek, hippostezek a dalších tématických stezek a vybudování nových nebo 
zrekonstruování stávajících rozhleden 
 
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. 

 Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 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 prospěšné společnosti), 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 zákona č. 40/1964 
Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního 
ruchu. 

 
Kompletní znění Fichí je uvedeno na stránkách sdružení www.massedlcansko.eu. 
 


