
Program LEADER ČR splňuje všechny podmínky nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006  o použití 
článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory, vyhlášeného v Úředním věstníku Evropské unie 
dne 1. listopadu 2006 pod č. L 302. Program je realizován na základě blokové výjimky 
Evropské komise. Tím vyhovuje ustanovení čl. 3, odst. 1, písm. b) tohoto nařízení.
V souladu se záměrem
„Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech“
schváleným Ministerstvem zemědělství ČR v rámci Programu LEADER ČR 2007,
vyhlašuje Místní akční skupina MAS Sokolovsko o.p.s.

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
na realizaci  výše uvedeného záměru. Cílem záměru je zlepšení kvality života na venkově prostřednictvím zlepšení 
podmínek pro podnikání a život obyvatelstva. Předložené projekty musí být zaměřeny k tématu Zlepšení kvality života 
ve venkovských oblastech

a

Opatření  č.  1: Obnova  nebo  nová  výstavba  nebo  strojové  a  technologické  vybavení 
objektů služeb pro rozvoj zemědělství, podnikání a život obyvatelstva
Cílem je přispět k vytvoření lepších podmínek pro podporu podnikání a života obyvatel tj. posílit místní kapacity pro  
trvale udržitelný charakter místního rozvoje a zlepšit občanskou vybavenost zejména v oblasti bydlení. 

Popis financovaných aktivit opatření - jedná se zejména o:
 Pořízení strojů, zařízení a technologického vybavení objektů pro rozvoj zemědělství, podnikání
 Pořízení  strojů,  zařízení  a  technologického  vybavení  pro  zlepšení  občanské  vybavenosti  zejména  v oblasti 

bydlení
 Rekonstrukce a modernizace hmotného investičního majetku
 Obnova nebo výstavba objektů služeb pro rozvoj zemědělství, podnikání a život obyvatelstva 

Územní vymezení
Mikroregion Sokolov-východ:  Hory, Chodov – město, Jenišov, Královské Poříčí, Loket, Lomnice, Mírová, Nové Sedlo, 
Staré Sedlo, Vintířov, Sokolov – kat.ú.: Hrušková, Novina, Vítkov
Svazek měst a obcí Kraslicka:  Kraslice, Rotava, Bublava, Jindřichovice, Oloví, Přebuz, Stříbrná, Šindelová, Dolní Nivy
Zájmové sdružení PO Sokolov – západ:  Březová, Dolní Rychnov, Šabina
Mikroregion Pod Chlumem:  Chlum Svaté Maří, Bukovany, Dasnice, Citice
Svazek obcí Svatava:  Josefov, Krajková, Svatava
Habartov, Horní Slavkov, Kačerov, Kynšperk nad Ohří

Vymezení vhodných žadatelů
 podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) se sídlem/bydlištěm nebo místem podnikání na území MAS 

Sokolovsko.  Dále  musí  prokázat,  že  mají  jako  hlavní  nebo  vedlejší  činnost  zaregistrovanou  činnost  v oblasti 
zemědělské nebo lesnické prvovýroby. Musí se jednat o začínajícího podnikatele nebo malý či střední podnik. 

 neziskové a veřejné subjekty (obce, svazky obcí, neziskové organizace) se sídlem nebo působností na území MAS 
Sokolovsko 

Vymezení přijatelných nákladů
Podpora  je  výhradně  určena  na  pořízení  staveb,  strojů,  technologie  a  zařízení,  informačních  systémů,  výpočetní 
techniky, softwaru, a dále na rekonstrukci a modernizaci hmotného investičního majetku a nákup služeb bezprostředně 
souvisejících s realizací projektu. Dotaci nelze použít na nákup nemovitostí a dopravních prostředků, ani na úhradu 
nájemného.
Pozn. U projektů podnikatelských subjektů mohou být podpořeny pouze počáteční investice související se založením 
nové provozovny, rozšířením stávající provozovny či výrobního sortimentu nebo se zásadní změnou výrobního postupu.

Forma a výše podpory
MAS Sokolovsko rozdělí v tomto opatření cca 1 250 000 Kč a z toho minimálně třetina dotace je určena na podporu 
podnikatelských subjektů. Podnikatelské subjekty – max. 50% dotace z přijatelných nákladů.
Neziskové projekty (NNO, obce, svazky obcí) – max. 80% dotace z přijatelných nákladů.



a

Opatření č. 2: Investiční vybavení a služby k pořádání společenských a kulturních akcí
Cílem je přispět k rozvoji místní společnosti a kultury tj. posílit místní identitu pro trvale udržitelný charakter místního 
rozvoje, zlepšit občanskou vybavenost v oblasti pořádání společenských a kulturních akcí. 

Popis financovaných aktivit opatření - jedná se zejména o:
 Investiční vybavení (zařízení, technologie, technika aj.) a služby k pořádání společenských a kulturních akcí 

včetně sportovních akcí

Územní vymezení
Mikroregion Sokolov-východ:  Hory, Chodov – město, Jenišov, Královské Poříčí, Loket, Lomnice, Mírová, Nové Sedlo, 
Staré Sedlo, Vintířov, Sokolov – kat.ú.: Hrušková, Novina, Vítkov
Svazek měst a obcí Kraslicka:  Kraslice, Rotava, Bublava, Jindřichovice, Oloví, Přebuz, Stříbrná, Šindelová, Dolní Nivy
Zájmové sdružení PO Sokolov – západ:  Březová, Dolní Rychnov, Šabina
Mikroregion Pod Chlumem:  Chlum Svaté Maří, Bukovany, Dasnice, Citice
Svazek obcí Svatava:  Josefov, Krajková, Svatava
Habartov, Horní Slavkov, Kačerov, Kynšperk nad Ohří

Vymezení vhodných žadatelů
 neziskové a veřejné subjekty (obce, svazky obcí, neziskové organizace) se sídlem nebo působností na území MAS 

Sokolovsko 

Vymezení přijatelných nákladů
Podpora je určena na pořízení potřebného vybavení,  zařízení, technologie, techniky apod. pro pořádání kulturních a 
společenských akcí včetně sportovních akcí. Dále pro zajištění služeb potřebných k pořádání těchto akcí. 

Forma a výše podpory
MAS Sokolovsko rozdělí v tomto opatření 1 000 000 Kč. Neziskové projekty (NNO, obce, svazky obcí) – max. 80% 
dotace z přijatelných nákladů.
                                                                                                                                                                                                                  
Společné informace pro obě opatření:

Doba trvání projektu:

Celý projekt musí být  dokončen nejpozději do 20. prosince 2007. Dokončením se rozumí kolaudační rozhodnutí (s 
nabytím právní moci),  respektive ukončení zkušebního provozu a uvedení  zařízení  do trvalého provozu. Schválená 
dotace na projekt musí být vyčerpána v roce 2007, přičemž poslední termín pro podání požadavku na úhradu faktur je 
12. prosince 2007.

Vyhlášení výzvy: 7. 9. 2007
Ukončení příjmu žádostí: 27. 9. 2007
Místo podávání žádostí: Sekretariát MAS Sokolovsko o. p. s., Jednoty 1628, 356 01  Sokolov

(8. patro, dveře č. 804)

Vyplněný formulář žádosti a projekt s přílohami a doklady musí žadatel doručit osobně, a to ve 3 paré.

Další informace: Veškeré informace neuvedené v této výzvě, včetně předepsaných formulářů apod., jsou uvedeny na 
internetových stránkách www.mze.cz (cesta: podpora z EU, národní dotaze, LEADER ČR). Projekt musí být v souladu 
se záměrem MAS. Další informace lze získat na tel. 352 466 056, nebo emailu: mas.sokolovsko@volny.cz.

Potenciální žadatelé ať sledují webové stránky svých obcí, svazků obcí a MAS Sokolovsko: www.mas-sokolovsko.cz

mailto:mas.sokolovsko@volny.cz
http://www.mze.cz/
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