Návod k vyplnění Informačního zásobníku projektů
K vyplnění formuláře potřebujete program Adobe Acrobat Reader verze 8 a vyšší. Pokud tento
prohlížeč nevlastníte, doporučujeme vám stáhnout jej bezplatně na následujícím odkaze:
http://www.slunecnice.cz/sw/acrobat-reader/

Při vyplňování formuláře jsou červeně označená povinná pole a bez jejich vyplnění vám formulář
nepůjde odeslat ani uložit (je třeba vyplnit všechna pole formuláře).
Informace k jednotlivým částem formuláře:
FICHE ČÍSLO:

V této oblasti máte na výběr z jednotlivých možností:
1. NÁŠ DOMOV - atraktivní obce pro bydlení a relaxaci
Hlavní opatření: III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic záměr a) zlepšení dopravní a technické
infrastruktury a vzhledu obcí a záměr c) územní plán. Vedlejšího opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví venkova pouze záměr b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
Podporované aktivity: výdaje na obnovu a vytváření veřejných prostranství obce (např. návsí, parků,
hřbitovů, altánů), čekárny MHD, parkové úpravy veřejných prostranství plus technika související s
projektem, veřejný rozhlas, územní plán, zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a
prvků, historické parky, zahrady, aleje, restaurování/obnova movitých předmětů kulturního dědictví
venkova (www.posemberi.cz/LEADER/Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření
IV.1.2. - strana 71 a 82)

2. NÁŠ DOMOV - dobré místo pro současný i budoucí život
Hlavní opatření: III. 2.1.2 Občanské vybavení a služby
Podporované aktivity: infrastruktura pro volnočasové aktivity a kulturní aktivity, vybavení pro církevní
aktivity, klubovny, hřiště, družiny, sportovní areály, tělocvičny, výtvarné ateliery, herny - rekonstrukce,
obnova, vybavení (www.posemberi.cz/LEADER/Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky
opatření IV.1.2. – strana 78)
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3. NÁVRAT KE KOŘENŮM - cestou našich předků
Hlavní opatření: III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova záměr a) studie a programy
obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova, záměr b) obnova a zhodnocení kulturního
dědictví venkova a záměr c) stálé výstavní expozice a muzea
Podporované aktivity: studie obnovy kulturního dědictví, vypracování programů regenerace
památkově významných území, plánů péče o území, soupisy a mapy kult. dědictví, publikační činnost,
zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků, historické parky, zahrady, aleje,
restaurování/obnova movitých předmětů kulturního dědictví, výstavba/obnova ploch, budov pro
výstavní expozice muzeí zpracování libreta k muzeím/expozicím, materiálně technické zázemí expozic
a muzeí, muzejní exponáty (www.posemberi.cz/LEADER/Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické
podmínky opatření IV.1.2. - strana 82)

4. PŘÍMĚSTSKÝ TURISTICKÝ RUCH – i za humny je hezky
Hlavní opatření: III. 1.3.2. Ubytování, sport
Podpořené aktivity: stavba, modernizace, rekonstrukce či přestavba malokapacitního (max. 60 lůžek)
ubytovacího či stravovacího zařízení, půjčovny sportovních potřeb, sportovnícvh zařízení, nákup
vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení (nábytek, kuchyňské vybavení,
elektrické spotřebiče, základní wellness apod.), nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny
sportovních potřeb (např. cyklistická a motorová kola, motokáry) a pro sportovní zařízení (např.
sněžné skútry, rolby), nákup nezbytné výpočetní techniky (hardware, software), propagace a
marketing - tištěné materiály, internetové stránky, informační poutače apod. (nelze použít v případě,
že dotace je poskytnuta na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách), nákup staveb v
souvislosti
s projektem,
nákup
pozemků
v
souvislosti
s
projektem
(www.posemberi.cz/LEADER/Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. strana 67)

5. ZEMĚDĚLCI (ZEMĚDĚLSTVÍ) – důležitá součást našeho regionu I.
Hlavní opatření: I. 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Vedlejší opatření: I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Podpořené aktivity: výstavba a rekonstrukce stájí včetně technologií (ustájení, napájení, větrání,
krmení, vytápění apod.), budování pastevních areálů včetně doprovodných staveb – oplocení,
napajedla, krmiště, manipulační zařízení, včetně zpevněných ploch atp., výstavba a rekonstrukce
dojíren pro krávy, ovce, kozy, výstavba a rekonstrukce hal pro chov domácí drůbeže, výstavba a
rekonstrukce jímek na kejdu a odpadní vody, výstavba a rekonstrukce hnojiště, chov včel – trvalé
stanoviště pro chov včel – úly, haly na získávání, zpracování a skladování včelích produktů,
technologie pro získávání a zpracování včelích produktů, výstavba a rekonstrukce sil a horizontálních
hal pro skladování obilovin, olejnin a luštěnin, výstavba a rekonstrukce skladů pro ovoce, zeleninu
(včetně okopanin) a školkařské výpěstky, výstavba a rekonstrukce skladů pro chmel, zpracování
biomasy pro energetické účely, malá plnící stanice na bioplyn, nosné konstrukce trvalých kultur včetně
oplocení, výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven, výstavba a rekonstrukce dalších
zahradnických staveb, výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování krmiv a steliv, stabilní i mobilní
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zemědělská technika, strojní zařízení a vybavení, technologické investice vedoucí ke zlepšení
zpracování zemědělských a potravinářských produktů, nákup zařízení přímo souvisejících s finální
úpravou, balením a značením výrobků ve vztahu ke zvyšování kvality včetně technologií souvisejících s
dohledatelností výrobků a včasného upozornění na nebezpečné potraviny, investice ke zlepšování a
monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů (včetně provozních laboratoří a
výdajů na související hardware a software) max. do výše 1 mil. Kč, investice spojené s vývojem a
aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií v zemědělskopotravinářské výrobě, investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících při zpracování
zemědělských a potravinářských produktů (s výjimkou odpadních vod), investice do zařízení na
skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů zpracovatele,
(www.posemberi.cz/LEADER/Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. strana 15 a 30)

6. LES - místo pro všechny
Hlavní opatření: I.1.2.3. Lesnická infrastruktura
Vedlejší opatření: II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích
Podpořené aktivity: Záměr a) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad
2 m šíře, včetně souvisejících objektů - výstavba a opravy (nevztahuje se na běžnou nebo pomístnou
údržbu) lesních cest včetně výstavby a opravy nájezdů, výhyben, mostků, propustků a svodnic na nich
Záměr b) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní režim v
lesích, včetně souvisejících objektů: výstavba a opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích,
opatření zaměřená na ochranu půdy, vody a úpravu vodního režimu v lesích v pásmech hygienické
ochrany vodních zdrojů nebo v chráněných oblastech přirozené akumulace vod, výstavba a opravy
(včetně odbahnění) retenčních vodních nádrží se týkají pouze objektů, které souvisí s hospodařením v
lesích. Retenční vodní nádrž musí sousedit s lesním pozemkem (posuzováno dle katastrální mapy).
Záměr c) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a
zařízení sloužících lesnímu hospodářství: výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy
ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství (např. rozvody energie,
vody a kanalizace – ne pro objekty určené k bydlení)
(www.posemberi.cz/LEADER/Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. strana 26 a 50)

7. Vzdělávání napříč generacemi i regionem
Hlavní opatření: III.3.1. Vzdělávání a informace
Podpořené aktivity: náklady na pronájem sálu, učebny (v rámci praktické výuky náklady na prostory a
zařízení), kde se bude vzdělávací akce konat, technické zabezpečení – náklady spojené s pronájmem a
používáním informační techniky a technologií, pronájmem software, pronájmem techniky a
technologií nezbytných k realizaci vzdělávacích akcí, audiovizuální techniky a překladatelských
souprav, výdaje spojené s tvorbou a poskytováním studijních materiálů a materiálů/vybavení
potřebných k praktické výuce (včetně e-learning apod.), nákup kancelářských potřeb ve vztahu k
předmětu projektu, výdaje spojené s vlastní organizací semináře, mzdové náklady na organizátora a
administrativní pracovníky (včetně výdajů na stravné, ubytování a cestovních nákladů), kteří se
podílejí na přípravě a realizaci vzdělávacího projektu, výdaje spojené s poskytnutím propagačních a
informačních materiálů - náklady spojené s propagací v médiích, propagační letáky, tisk plakátů a
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jejich distribuce, náklady spojené s přípravou, tiskem (výrobou) a distribucí informačních materiálů
poskytovaných v rámci konaného odborného semináře, CD, DVD prostřednictvím vlastních zdrojů, tj.
vlastních zaměstnanců žadatele – pracovní vztah je ošetřen smluvní formou za účelem realizace
projektu (nebudou hrazené běžné režijní náklady), výdaje na odbornou činnost lektorů
(přednášejících) včetně zahraničních – náklady spojené se zajištěním kvalifikovaných a odborných
přednášejících a vyučujících (stravné, ubytování, lektorné a cestovní náklady), výdaje spojené se
zajištěním překladů (odborné zahraniční publikace), výdaje spojené se zajištěním tlumočníka (stravné,
ubytování, cestovní náklady, tlumočení), výdaje spojené s pořádáním odborné exkurze (doprava
účastníků z místa vzdělávání do místa exkurze a v místě exkurze, případné vstupné, ubytování
organizátorů a účastníků), výdaje spojené s poskytnutím místnosti (energie, poplatky) ve vlastnictví
žadatele - podložené fakturou, projektová dokumentace (zpracování projektu dle závazné osnovy,
podnikatelský záměr, marketingová studie, zadávací řízení)
(www.posemberi.cz/LEADER/Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. strana 88 - 91)

8. CESTY A MÍSTA – propojení regionu
Hlavní opatření: III. 1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky,
Vedlejší opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví, pouze záměr b) obnova a zhodnocení
kulturního dědictví venkova
Podpořené aktivity: tvorba, obnova a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek, a dalších
tematických stezek (směrové tabule, informační tabule, značení, odpočinková místa podél stezek
(lavice, stůl, mini dětské hřiště), budování a zpevnění mostků, lávek a povrchů, vyhlídky, zábradlí,
úvaziště pro koně a veškeré další stavební výdaje související s danou stezkou, nákup a výsadba
doprovodné zeleně, výstavba/rekonstrukce rozhleden, zhodnocení památkových budov, ploch,
kulturních objektů a prvků, historické parky, zahrady, aleje, restaurování/obnova movitých předmětů
kulturního
dědictví
venkova
(kapličky,
boží
muka,
smírčí
kříže),
(www.posemberi.cz/LEADER/Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. strana 64 a 82)

9. ZEMĚDĚLCI (ZEMĚDĚLSTVÍ) – důležitá součást našeho regionu
Hlavní opatření: I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Vedlejší opatření: I. 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Podpořené aktivity: technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a
potravinářských produktů, nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením
výrobků ve vztahu ke zvyšování kvality včetně technologií souvisejících s dohledatelností výrobků a
včasného upozornění na nebezpečné potraviny, investice ke zlepšování a monitorování kvality
zemědělských a potravinářských produktů (včetně provozních laboratoří a výdajů na související
hardware a software) max. do výše 1 mil. Kč, investice spojené s vývojem a aplikací nových
zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě,
investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících při zpracování zemědělských a
potravinářských produktů (s výjimkou odpadních vod), investice do zařízení na skladování
zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů zpracovatele, výstavba a
rekonstrukce stájí včetně technologií (ustájení, napájení, větrání, krmení, vytápění apod.), budování
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pastevních areálů včetně doprovodných staveb – oplocení, napajedla, krmiště, manipulační zařízení,
včetně zpevněných ploch atp., výstavba a rekonstrukce dojíren pro krávy, ovce, kozy, výstavba a
rekonstrukce hal pro chov domácí drůbeže, výstavba a rekonstrukce jímek na kejdu a odpadní vody,
výstavba a rekonstrukce hnojiště, chov včel – trvalé stanoviště pro chov včel – úly, haly na získávání,
zpracování a skladování včelích produktů, technologie pro získávání a zpracování včelích produktů,
výstavba a rekonstrukce sil a horizontálních hal pro skladování obilovin, olejnin a luštěnin, výstavba a
rekonstrukce skladů pro ovoce, zeleninu (včetně okopanin) a školkařské výpěstky, výstavba a
rekonstrukce skladů pro chmel, zpracování biomasy pro energetické účely, malá plnící stanice na
bioplyn, nosné konstrukce trvalých kultur včetně oplocení, výstavba a rekonstrukce skleníků,
fóliovníků, kontejneroven, výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických staveb, výstavba a
rekonstrukce staveb pro skladování krmiv a steliv, stabilní i mobilní zemědělská technika, strojní
zařízení a vybavení, (www.posemberi.cz/LEADER/Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky
opatření IV.1.2. - strana 30 a 15)

10. PODNIKÁNÍ – dobrý základ pro rozvoj regionu
Hlavní opatření: III. 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Podpořené aktivity: nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro
zakládání a rozvoj existujících mikropodniků, nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k
zakládání
a
rozvoji
mikropodniků,
výdaje
na
propagaci
a
marketing
(www.posemberi.cz/LEADER/Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. strana 60)

11. ZEMĚDĚLCI – nová šance podnikání
Hlavní opatření: III. 1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy záměr a) diverzifikace činností
nezemědělské povahy, záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice, záměr c) výstavba a
modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny, záměr d)
výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
Podpořené aktivity: záměr a) diverzifikace činností nezemědělské povahy - nová výstavba,
rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro nezemědělskou činnost, nákup strojů,
technologií a dalších zařízení sloužících k diverzifikaci do nezemědělských činností
záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice - bioplynová stanice: skladovací kapacity
vstupního materiálu, technologie homogenizace a hygienizace, fermentační technologie včetně
fermentoru, plynové hospodářství, kogenerační jednotka s příslušenstvím (včetně např. ORC jednotky)
včetně příslušné provozní budovy a nezbytného zázemí pro zaměstnance, rozvody tepla pro vlastní
technologii, rozvody odpadního tepla pro další využití, elektroinstalace a vyvedení výkonu,
technologie odsíření, skladovací kapacity výstupu kapalné a pevné frakce digestátu (včetně
odvodnění), včetně montáže a zkoušek před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k
užívání, včetně úpravy povrchů v areálu bioplynové stanice, technologie čištění bioplynu za účelem
použití pro pohon motorových vozidel, veřejná plnící stanice: kompresory, odlučovač olejových kapek
a kondenzátu, chladič/sušička včetně regenerace adsorbentu/čistička plynu, tlakový zásobník stanice,
výdejní stojan, zařízení pro kontrolu kvality plynu (analyzátor CO2 a CH4, měření vlhkosti plynu a
tlaku), zařízení na odorizaci plynu, plynová přípojka na přívodní straně, strojovna kompresoru a
armatur, včetně montáže a zkoušek před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k
užívání
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záměr c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a
elektřiny - nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba kotelny a výtopny na biomasu
včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance
záměr d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - nová výstavba,
rekonstrukce, modernizace či přestavba zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv včetně nezbytného
zázemí pro zaměstnance (www.posemberi.cz/LEADER/Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické
podmínky opatření IV.1.2. - strana 53)

X. JINÝ PROJEKT
Jedná se o projekt, který nebude realizován přes Pošembeří o.p.s., ale poskytovatelem dotace bude
např. Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo průmyslu, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, Státní fond životního prostředí, Středočeský kraj apod.

Jestliže má Fiche hlavní a vedlejší opatření, musí být realizováno nejméně 50% způsobilých výdajů
z hlavního opatření.

NÁZEV PROJEKTU:
Vyplňte název projektu.

NÁZEV ŽADATELE:
Vyplňte osobu nebo subjekt, který žádá o dotaci.

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, MOBIL, EMAIL, FUNKCE/ROLE - KONTAKTNÍ OSOBA:
Osoba, která je zodpovědná za komunikaci při řízení projektu: statutár, pověřen k vyřízení,
zpracovatel.

ROZPOČET PROJEKTU
CELKOVÉ VÝDAJE:
Celkové výdaje = Nezpůsobilé výdaje + Způsobilé výdaje
NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE:
Výdaje, na něž nelze žádat, uplatnit dotaci (nejsou uvedeny v kódech příslušné Fiche na
www.posemberi.cz/LEADER/Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.)
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:
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Výdaje, na něž lze žádat, uplatnit dotaci (jsou uvedeny v kódech příslušné Fiche na
www.posemberi.cz/LEADER/Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.)
POŽADOVANÁ DOTACE:
Výše dotace se vypočítá (jako % podle podmínek ve Fichi, např. 90%, 50% apod.) ze 100 %
způsobilých výdajů (nikoliv celkových!!!). Žadatel si může sám snížit % požadované dotace, za což
získává určitý počet preferenčních bodů.

PROJEKT
POPIS PROJEKTU:
Pole je omezené na 300 úderů (znaků včetně mezer).
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AKTIVITY:
Pole je omezené na 300 úderů (znaků včetně mezer).
VÝSLEDKY:
Pole je omezené na 300 úderů (znaků včetně mezer).

HARMONOGRAM
OD, DO:

Kliknutím do pole od nebo do, se objeví možnost výběru kalendáře tím, že kliknete na šipku
vyznačenou na obrázku.
Vyberte předpokládané zahájení a dokončení projektu.

PŘÍLOHY PŘIPRAVENOST
KATASTRÁLNÍ MAPA:
V případě projektů, jejichž předmětem jsou stavební výdaje nebo dodávka stabilní technologie,
katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou
patrná čísla pozemků, hranice pozemků a měřítko mapy - prostá kopie.
STAVEBNÍ POVOLENÍ:
V případě, že projekt (či jednotlivé části projektu) podléhá/jí řízení stavebního úřadu, pak
pravomocné a platné stavební povolení nebo Souhlas s provedením ohlášené stavby nebo čestné
prohlášení žadatele, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil či jiné
opatření stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt (či jednotlivé části projektu) realizovat prostá kopie.
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:
Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu
řízení v případě územního nebo stavebního řízení k předmětu projektu v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
a příslušnými prováděcími předpisy - prostá kopie.
PŮDORYS STAVBY:
Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku (s vyznačením rozměrů) pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo
k ohlášení - prostá kopie. Příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace je
rekonstrukce nebo výstavba stavby/budovy nebo pořízení stabilní technologie.
PARTNERSKÁ SMLOUVA:
Dle požadavků MAS.

ODESLAT A ULOŽIT:
K odeslání formuláře máte dvě možnosti:
1) Kliknete na tlačítko ODESLAT A ULOŽIT

Volba Internetový e-mail vám umožní uložit vyplněný formulář do vašeho PC (Dokumenty),
tento uložený formulář pak zasílejte na adresu zasobnik@posemberi.cz jako standardní email
s vloženou/připojenou přílohou ve vašem oblíbeném webovém rozhraní (Seznam.cz, Atlas.cz
atp.). Formulář máte zároveň uložený ve vašem PC pro pozdější použití.
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2) Kliknete na tlačítko ODESLAT a ULOŽIT

Volba Samostatná aplikace pro e-mail vám umožní vyplněný formulář odeslat emailovým
klientem, který používáte na vašem PC (Outlook Express, Thunderbird, Windows Mail,
Outlook ..), a kdy tento klient musí být nastaven jako výchozí. Pokud se vám otevře jiný
klient, než jaký používáte, doporučujeme použít variantu 1.

Pozn.:
1/ Při úspěšném odeslání emailu vám nedorazí potvrzení o úspěšném vložení do
“zásobníku projektů”, upozornění přichází pouze v případě neúspěšného vložení.
2/ Platnost Nápovědy k Zásobníku projektů je od výzvy č. 5/2011.

Děkujeme za spolupráci
Region Pošembeří o.p.s.

10

