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Úvod 

Česká republika svým vstupem do EU dostala, tak jako jiné členské země, 

možnost čerpat dotace z fondů Evropské unie. Otevřela se tak možnost pro zvýšení 

konkurenceschopnosti s ostatními zeměmi. Cílem Evropské unie je pozvednout jak 

konkurenceschopnost, tak i zaměstnanost, hospodářský a sociální rozvoj na mezinárodní 

úrovni, Rozvoje venkova a udržitelnost (kulturního) života na venkově.  

 

Evropské fondy slouží k vyrovnání ekonomických a sociálních rozdílů mezi 

státy Evropské Unie. 

 

 V první části bakalářské práce se zabývám principy a fungováním EU, 

strukturou fondů a programů aplikovatelných v ČR. Jednotlivé fondy a programy 

podporují širokou škálu oblastí. Ovšem společným cílem těchto fondů je pozvednutí 

celkové hospodářské úrovně. Jsou dále zaměřeny na podporu stability v méně 

rozvinutých regionech.   

 

V bakalářské práci jsou dále zpracovány jednotlivé osy Programu rozvoje 

venkova. Účelem bylo zpracovat informace a definovat kritéria pro stanovení 

a následné ověření hypotéz. Ta je zaměřena na reálnost a realizovatelnost vybraného 

projektu. 

 

Důležitou součástí Programu rozvoje venkova je opatření zaměřené na realizaci 

místní rozvojové strategie. Jednotlivé projekty musí odpovídat specifikacím tzv. fiche, 

které jsou součástí Strategického plánu LEADER. Jediným koordinátorem v tomto 

opatření jsou jednotlivé Místní akční skupiny (dále jen MAS).  

 

V praktické části bakalářské práce jsem se zabývala situací v regionu a na 

základě zpracovaných částí z teoretické části jsem navrhla projekt pro místní nestátní 

neziskovou organizaci - Fotbalový klub Hanušovice.  
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Hlavní cílem práce je příprava a návrh projektu, jeho realizovatelnost s pravidly 

a podmínkami Místní akční skupina Horní Pomoraví o.p.s. (dále jen MAS Horní 

Pomoraví). 

 

Pro zpracování bakalářské práce jsem si zvolila tyto metody:  

• Sběr primárních dat a jejich zpracování na základě cílených konzultací 

s odbornými poradci.  

 

• Sběr sekundárních dat byl založen na studiu literatury zaměřené na 

Evropskou unii, Fondy, dotační programy a podmínky pro realizaci projektu. Dále na 

studiu literatury, odborných materiálů a dostupných zdrojů, pro ověření dosažených 

informací. Dále také byla nezbytná schůzka s odborníky na danou problematiku. 

 

 

Využila jsem standardní metody pro zpracování získaných dat:  

Analýza: metoda založená na podrobném rozčlenění celku na jednotlivé části. 

Cílem je určení jednotlivých vlastností částí a jejich vzájemná provázanost. 

 

Syntéza: metoda sjednocení do komplexní představy na základě kritérií. 

 

Komparace: metoda přestavuje porovnání jednotlivých vlastností a určení 

charakteristických odlišností. 

 

Abstrakce: získání redukovaného množství informací od všeobecného poznání.  
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1 Evropská Unie 

S cílem zajistit mír a ukončit válečné konflikty mezi zeměmi začalo v roce 1950 

hospodářské a politické sjednocování evropských zemí (Evropské společenství uhlí 

a oceli). Společenství založilo šest států (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, 

Německo, Nizozemsko). Od roku 1973 dochází k postupnému rozšiřování společenství. 

K největšímu rozšíření dochází v roce 2004, kdy se připojilo dalších 10 zemí, mezi 

kterými byla i Česká republika.1 

 

1.1 Rozpočet EU 

Evropská unie se liší od jiných mezinárodních organizací svou provázaností, cíli 

a svým charakterem. S tím souvisí i rozpočet EU, z kterého jsou financovány rozdíly 

mezi jednotlivými zeměmi EU, výdaje na podporu zemědělství, na zvýšení prosperity 

regionů a jiné.  Evropský rozpočet je schvalován třemi hlavními institucemi (Evropská 

komise, Rada ministrů financí, Evropský parlament).  

 

Rozpočet je rozdělen na povinné a nepovinné výdaje. Kdy nepovinné výdaje 

jsou v rozhodovací pravomoci Evropského parlamentu (strukturální fondy, sociální 

program, projekty na ochranu životního prostředí a kulturu a jiné). Povinné výdaje 

definitivně rozděluje Rada a tvoří kolem poloviny celkových výdajů (Společná 

zemědělská politika a výdaje na rozvojovou pomoc).2 

 

1.2 Rozpočet EU na rok 2012 

V rámci úsporných opatření a vzhledem k situaci v EU se rozpočet na rok 2012 

nezměnil proti předchozímu roku.  

 

Výdaje pro rok 2012 jsou odhadovány v celkové částce 147,2 miliardy EUR 

(viz. obr. č. 1 – předpokládané výdaje pro rok 2012) 

                                                 
1
 EVROPSKÁ UNIE‚©,  2012. Evropská unie. EUROPA - Historie Evropské unie [online]. 

1995-2012 [cit. 2012-07-16]. Dostupné na: WWW <http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_cs.htm>. 

2
 Rozpočet EU na rok 2012. In: ec.europa.cz [online]. [cit. 2012-07-16]. Dostupné na: WWW 

<http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/budget/index_cs.htm#5>. 



 

9 

 

 

 

Obr.  1 – Předpokládané výdaje pro rok 2012 

 

Příjmy Evropské unie tvoří například cla z obchodu s třetími stranami, hrubý 

národní produkt členských zemí, úroky z opožděných splátek, příjmy 

z administrativních činností institucí a mnoho dalších.  

 

Příjmy pro rok 2012 tvoří: 

 

Obr. 2 – Příjmy na rok 2012
3,4

 

                                                 
3
 Vlastní zpracování 

4 Rozpočet EU na rok 2012. In: ec.europa.cz [online]. [cit. 2012-07-16]. Dostupné na WWW 

<http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2012/budget_folder/print/186978_  

2011_4429_ EU_BUDGET_2012_CS.pdf> 
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2 Fondy EU 

Evropské fondy slouží k vyrovnání ekonomických a sociálních rozdílů mezi 

státy Evropské Unie. O rozpočtu EU rozhodují Evropská komise, Rada ministrů financí, 

Evropský parlament, které přerozdělují finanční prostředky pro slabší ekonomiky 

Evropských států.  

 

EU rozděluje své finanční prostředky mezi společnou zemědělskou politiku, 

strukturální opatření, výdaje na posílení konkurenceschopnosti EU, spolupráci s třetími 

zeměmi, občanství, svobodu, bezpečnost a právo.  

 

K lepšímu přehledu o fondech EU je vytvořeno přehledné schéma, které má 

znázornit pozice jednotlivých fondů EU, jejich dotačních programů, a OS 

viz obr. 3. str. 13. 

 

2.1 Strukturální fondy EU 

Strukturální fondy EU jsou určeny pro vyrovnání rozdílných ekonomik 

v Evropských zemích. EU podporuje především oblasti, kde je úroveň HDP nižší než je 

75%průměru HDP připadající na osobu žijící v EU. Jedná se především o oblasti 

s vysokou nezaměstnaností a nízkou vzdělaností,  špatně dostupné oblasti, upadající 

průmyslová infrastruktura a jiné.  

  

 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)  

Vznikl jako nástroj regionální politiky EU. V současné době spadá mezi 

nejhlavnější strukturální fondy EU.  Pomáhá odstraňovat rozdíly mezi regiony ve 

společenství. ERDF si stanovilo dva cíle a to investici do infrastruktury a do upadajících 

průmyslových oblastí.5 

  

                                                 
5
 Euractiv. Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)  [online]. [cit. 2012-07-14]. Dostupné na:  

WWW <http://www.euractiv.cz/ index.php?id=evropsky-fond-regionalniho-rozvo> 
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 Evropský sociální fond (ESF) 

Je klíčový finanční nástroj pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. 

S tím souvisí podpora v rámci neinvestičních (neinfrastrukturálních) projektech. 

Specializuje se na podporu ve vzdělávání pro nezaměstnané pomocí rekvalifikačních 

kurzů, pomoc v oblasti podnikání, modernizace školského zařízení a zvyšování 

kompetencí vyučujících, rozvoj v oblasti studijních možností (zahraniční stáže, 

modernizace).6 

 

2.2 Fond soudržnosti 

Fond soudržnosti (FS) byl zřízen v roce 1993 na základě Maastrichtské smlouvy. 

Poskytuje pomoc na národní úrovni vybraným zemím EU.  Nárok čerpat z tohoto fondu 

mají státy s průměrnou nižší HDP než je 90% v EU a který realizuje program 

„hospodářské konvergence“. Fond podporuje oblasti v budování dopravní infrastruktury 

a podílí se na spolufinancování v oblasti ochrany životního prostředí. 7 

 

2.3 Společná zemědělská politika 

Kořeny Společné zemědělské politiky byly již založeny v Římských smlouvách 

v roce 1958. Jejím obsahem bylo, že se společný zemědělský trh rozšíří i na zemědělství 

a obchod se zemědělskými produkty. Aby k tomu mohlo dojít, musela být stanovena 

společná pravidla pro celé Společenství. Obsahem smlouvy bylo i zavedení společné 

zemědělské politiky, která stanovila pět základních cílů:   

 

 Zvýšení produktivity zemědělství.  

 Zajištění životní úrovně zemědělského obyvatelstva.  

 Stabilizace trhu. 

 Plynulé zásobování.  

 Regulace ceny (zajištění přiměřené ceny zboží dodávaného 

spotřebitelům)8. 

                                                 
6
 TOMŠÍK, K.‚ 2009. Vývoj a perspektivy evropského venkova ., s. 70. 

7 VLÁDA ČESKÉREPUBLIKY, ©‚ 2012. Euroskop.cz - Zemědělství [online]. 2005-2012 [cit . 

2012-07-10]. Dostupné na: WWW <http://www.euroskop.cz/8924/sekce/zemedelstvi/> 
8
 TOMŠÍK, K.‚ Vývoj a perspektivy evropského venkova .s. 43,44. 
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V roce 1976 představovaly výdaje na společnou zemědělskou politiku 75 

procent rozpočtu Evropského hospodářského společenství. Společná zemědělská 

politika se svou podporou snaží pozvednout úroveň zemědělství, obnovit život na 

venkově a pomoci mladým zemědělcům. Zachování zemědělské výroby, pěstování 

tradičních domácích plodin a především začlenění a povzbuzení mladých lidí v tomto 

směru k podnikání. Aby lidé neodcházeli do velkých měst za pracovními příležitostmi 

a kulturním dění, tento program financuje i obnovu či budování kulturních středisek.  

 

Dalším cílem Společné zemědělské politiky bylo zajištění soběstačnosti 

v zásobování potravinami. Jeho částečným splněním se ze zemí EU stal druhý největší 

vývozce zemědělských plodin. 9 

  

                                                 

9 NEUMANN. P, Společná zemědělská politika EU: vznik, vývoj a reformy, mezinárodní 

komparace.  
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Obr. 3 – Členění fondů
10
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3 Evropské fondy v ČR
11

 

Evropské fondy na programové období 2007-2013 vyčlenili částku 26,7 miliard 

Eur. Hlavním správcem dotací a koordinace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kde 

byl vytvořen zvláštní orgán pro správu a to Národní orgán pro koordinaci (NOK). 

 

Každá země si musela před vstupem do EU vyjednat s Evropskou komisí tzv. 

operační programy (OP). ČR si na nynější období vyjednala celkem 26 operačních 

programů. Ty tvoří 8 tematických, 7 zeměpisných a ostatních jedenáct je zaměřeno na 

příhraniční, meziregionální, nadregionální spolupráci.  

 

Evropská politika směřuje své dotace do celků, které zaujímají počet 

obyvatelstva mezi 800 tisíci až třemi miliony obyvatel. Území ČR  je rozděleno do 

krajů, které toto rozmezí splňují kromě Prahy. Proto byly vytvořeny regiony soudržnosti 

(NUTS II = Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy, 

Moravskoslezsko, Střední Morava, Praha). Všechny tyto regiony spadají pod cíl 

konvergence vyjma Hl. města Prahy.  

 

3.1 Programy 2007-2013 

EU v programovacím období 2007 – 2013 má za cíl realizaci regionální 

a strukturální politiky. Základní programový dokument v ČR je Národní strategický 

referenční rámec, jehož východiskem byl Národní rozvojový plán České republiky. EU 

přijala Národní strategický referenční rámec ČR pro období 2007 – 2013 dne 27. 

července 2007. „Český NSRR popisuje strategické cíle, způsob řízení a koordinace 

politiky HSS v České republice. Představuje systém finančních toků fondů EU v  ČR a 

systém operačním programů, jejichž prostřednictvím budou jednotlivé prioritní osy 

realizovány.“12 

  

                                                 
11 MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. St rukturáln í fondy EU - 

Programy 2007-2013. Fondy Evropské Unie [online]. [cit. 2012-07-02]. Dostupné na: WWW <http://

www.strukturaln i-fondy.cz/Programy-2007-2013>. 
12

 PROVAZNÍKOVÁ, R.‚. Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe. s. 162. 
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 Tematické operační programy 

Tematické OP jsou platné pro celou ČR vyjma hl. města Prahy. Mají specifická 

zaměření. V ČR působí 8 tematických operačních programů.  

 

 Integrovaný operační program (začlenění romských skupin zpět na trh 

práce, modernizace systému krizového a havarijního managementu). 

 OP Podnikání a inovace (snaha o zvýšení konkurenceschopnosti malých 

a středních podniků, posílení jejich vývojové a inovační kapacity).  

 OP Životní prostředí (budování čistíren odpadních vod, solních systémů 

výsadba alejí).  

 OP Doprava (budování infrastruktury silnic, dálnic a železnic, rozvoj 

metra). 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (zpřístupnění IT pro žáky 

i učitele v rámci výuky, zvýšení mobility pracovníků).  

 OP Výzkum a vývoj pro inovace (budování vývojových inovací).  

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost (podpora novým OSVČ, rekvalifikační 

kurzy pro nezaměstnané). 

 OP Technická pomoc.  

 

 Regionální operační programy  

V rámci cíle konvergence (tvz. „sbližování“, podpora hospodářského 

a sociálního rozvoje regionů na úrovni NUTS II) je pro ČR připraveno 7 regionálních 

programů v územní působnosti NUTS II. Do NUTS II spadají regiony Severozápad, 

Severovýchod, Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod, Moravskoslezsko, Střední 

Morava. 

 

Program se snaží pozvednout ekonomickou i sociální úroveň v jednotlivých 

regionech formou financování výbavy nových objektů pro veřejnost, opravu silnic 

nižších tříd, vytváření prostor pro volnočasové aktivity, výpomoc v oblasti školství 

a zaškolování absolventů do pracovního života, podpora regionů v oblasti cestovního 

ruchu za účelem přílivu zahraničního kapitálu.  
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 Operační program Praha 

Program má kombinovaný charakter tematických i regionálních programů, 

což znamená, že zaujímá širokou škálu problémových oblastí.  

 

OP Konkurenceschopnost, který je součástí OP Praha, pojímá velké množství 

prvků, na které lze žádat dotace (např. rozvoj informačních center, příspěvky 

na ekologicky šetrné budovy, podpora malých a středních podniků, ekologické 

likvidace starých nepoužívaných objektů).  

 

OP Adaptabilita podporuje neinvestiční projekty zaměřené na vzdělání, podporu 

nezaměstnaným a jiné služby, které dopomohou začlenit člověka do ekonomického 

koloběhu. Specializuje se na rozvo j znalosti ekonomiky jak při vzdělávání tak i při 

rekvalifikaci či školeních, podporuje sociálně znevýhodněné při vstupu na trh práce. 

Aby docházelo ke zvýšení vzdělanosti, program podporuje rozvoj i inovativní přístupy 

na středních a vysokých školách, kde by konečným důsledkem měla být počítačová 

gramotnost a znalost cizích jazyků na dobré úrovni.  

 

 Evropská územní spolupráce 

Spoluprácí jednotlivých regionů, jak vnitrostátních tak mezinárodních lze 

dosáhnout poklesu nezaměstnanosti, tvorbu partnerství a vytváření vhodných prostředí 

pro obyvatelstvo. Do oblasti meziregionální spolupráce spadají regiony v oblasti NUTS 

III. Nadnárodní spolupráce se člení na jednotlivé zóny, ČR spadá do zóny Střední 

Evropa. Pro informování a šíření dosažených výsledů slouží program INTERACT II, 

který spolupracuje s Výborem regionů a s programy ESPON  2013 (výzkum v oblasti 

územního plánování a regionálního rozvoje) a URBACT II (výměna informací 

a získávání informací mezi městy členských států).  

 

OP přeshraniční spolupráce zahrnuje celkem 5 států. Jedná se O regiony NUTS 

III sousedící s jiným členským státem EU. Spolupráce probíhá v oblasti tvorby 

turistických a lyžařských stezek, protipožární a protipovodňové ochrany, pomoc 

v krizových situacích a jiné.  

 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 

 Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 
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 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013 

 Cíl 3 na podporu příhraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným 

státem Sasko a Českou republikou 

 Program příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 

2007-201313 

 

 

  

                                                 
13 Strukturáln í fondy EU - informace o fondech EU. Fondy Evropské Unie [online]. [cit. 2012-

07-05]. Dostupné na: WWW <http://www.strukturaln i-fondy.cz/ Informace-o-fondech-EU>. 
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4 Možnosti financování projektu definováním a řešením 

hypotéz 

Jako cíl bakalářské práce jsem si zvolila, zda bude projekt realizovatelný 

a financovatelný z programu LEADER. Pro zkoumání jsem si zvolila metodu nulové 

a alternativní hypotézy. To znamená, že nulovou hypotézu (H0) vyvracíme nebo 

potvrzujeme. V případě že falzifikujeme hypotézu H0, tak alternativní hypotéza (H1) 

je akceptována.14 Pro sestavení podhypotéz jsem si zvolila označení h1 - hn, které mají 

definitivně potvrdit či vyvrátit možnost čerpání dotací z programů Leader aplikací fichí, 

které jsou vysvětleny dále v kapitole 5. 

 

Základní je v případě definování hypotéz potřeba Fotbalového klubu Hanušovice 

(dále jen FK Hanušovice) získání finančních prostředků k realizaci projektu. Základní 

hypotéza H0 vychází z předpokladu, že dotace na projekt víceúčelového hřiště lze získat 

z dotačního programu LEADER. Alternativní hypotézou H1 je opačný případ a to, že 

dotace na projekt víceúčelového hřiště nelze získat z dotačního programu LEADER a je 

třeba hledat jinou cestu financování a to například ze soukromých zdrojů.  

 

Definování hypotéz: 

H0: Dotace na projekt víceúčelového hřiště nelze získat z dotačního programu LEADER 

H1: Dotace na projekt víceúčelového hřiště lze získat z dotačního programu LEADER  

Hypotézu H1 doplníme o podhypotézy h1 až hn. Potvrzení či vyvrácení 

jednotlivých podhypotéz nám usnadní celkové řešení, kterým je potvrzení či vyvrácení 

základní hypotézy, v našem případě,  H1. 

 

Definování podhypotéz základní hypotézy H1 : 

h1 : potvrzení hypotézy H1 aplikací fiche č. 1  

h2 : Aplikace fiche č. 2  

h3 : Aplikace fiche č. 3  

h4 : Aplikace fiche č. 4  

h5 : Aplikace fiche č. 5  

                                                 
14

 BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ M. a MAROŠ B.‚ Průvodce základními statistickými 

metodami, s.134. 
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h6 : Aplikace fiche č. 6 

h7 : Aplikace fiche č. 7  

h8 : Aplikace fiche č. 8  

h9 : Aplikace fiche č. 9  

 

V následujících kapitolách se práce bude blíže zabývat vysvětlením jednotlivých 

podhypotéz fiche č. 1 – č. 9. Závěrem bude vyhodnocení jednotlivých podhypotéz 

a hypotéz tak, aby byly buď potvrzeny či vyvráceny. Metodou bude srovnání a možná 

aplikace jednotlivých fichí na námi zvolený projekt FK. 
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5 Společná zemědělská politika v ČR  

Vstup ČR do EU zajistil pro zemědělce plno výhod. Ovšem nepodařilo se 

zastavit reálný pokles HDP. Společnou zemědělskou politiku v ČR spravuje 

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním 

fondem.15 

 

5.1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)  

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova je součástí Společné zemědělské 

politiky EU, který slouží jako finanční nástroj na podporu rozvoje venkova. Slouží ke 

zjednodušení informací a posílení evropského venkova. Komise a členské státy také 

dbají na soudržnost a slučitelnost fondu s ostatními podpůrnými opatřeními 

Společenství.16 

 

Tento fond není součástí strukturálních fondů EU (zkráceně EAFRD). Fond 

financuje především rozvoj zemědělství.  

 

Dotace v ČR jsou získávány z EAFRD a z národních dotačních programů. 

Hlavním koordinátorem a administrátorem je Státní zemědělský intervenční fond, který 

spadá pod Ministerstvo zemědělství. Do tohoto programu je přiřazen program rozvoje 

venkova, který má rozpočet na období 2007- 2013 ve výši 3 666mil. EUR. 

 

5.2 Program rozvoje venkova 

Program rozvoje venkova souvisí s podpisem Lisabonské smlouvy v roce 2007. 

Ta stanovuje, co EU může nebo nemůže a jaké prostředky mohou být k tomuto dosažení 

užity. Postupně dochází k upevnění základních hodnot EU a posílení demokratické 

                                                 
15 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY, ©‚ 2012. Euroskop.cz - Zemědělství [online]. 2005-2012 [cit. 

2012-07-10]. Dostupné na: WWW <http://www.euroskop.cz/8924/sekce/zemedelstvi/> 

16 Evropská zemědělský fond pro rozvoj venkova‚ 2012. Europa - přehled právních předpisů 

EU [online]. 5. 1. 2012 [cit. 2012-07-24]. Dostupné na: WWW <http://europa.eu/legislat ion_summaries/

agriculture/general_framework/ l60032_cs.htm> 

http://www.mze.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
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legitimity. Aby se splnily cíle Lisabonské strategie, byly do programu venkova zahrnuty 

určitá opatření, která přispívají k naplnění této strategie ve všech jejich oblastech17 

 Společnost založená na znalostech 

 Vnitřní trh a podnikatelské prostředí 

 Trh práce 

 Udržitelný rozvoj 

 

Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispěje k dosažení cílů 

stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova 18 

 

Národní strategický plán rozvoje venkova ČR (NSPRV) 

 

Vychází z hlavních strategických priorit EU pro období 2007-2013, jehož cílem 

je zvyšování ekonomického růstu, tvorba nových pracovních příležitostí a udržitelný 

ekonomický rozvoj. NSPRV zajišťuje vazby mezi obecnými cíli rozvoje evropského 

a českého venkova, dále i spolupráci a koordinaci s ostatními nástroji politiky ČR a EU.  

 

Pro zlepšení komunikace byl v ČR vytvořen portál Venkov z iniciativy 

Celostátní sítě venkov. Portál je určen jak pro širokou veřejnost tak i všem partnerům 

zapojených do aktivit Programu rozvoje venkova.  

 

PRV se dále dělí na 4 prioritní OSY19 pro lepší orientaci a přehlednost 

při čerpání dotací a ty dále na jednotlivá opatření.  

 

                                                 
17 Europa - Lisabonská smlouva‚ 2012. EUROPA - Lisabonská smlouva - Smlouva pro evropu 

21. století [online]. 1995-2012 [cit. 2012-07-24]. Dostupné na: WWW <http://europa.eu/lisbon_treaty/

take/index_cs.htm> 

18 eAgri Dotace. Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 [online]. [cit. 2012-07-04]. 

Dostupné z: http:/ /eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/  

 
19

 OSA je ucelená skupina opatření se specifickými cíli  
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5.2.1 OSA I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví  

Na tuto osu připadá největší část finančních prostředků. Osa podporuje 

především zemědělce v oblasti modernizace vybavení, úpravách pozemků 

a hospodářských stavení.  

 

Osa zahrnuje tato opatření: 

 

I. 1.1 Modernizace zemědělských podniků  

Modernizace zařízení jak v rostlinné, tak i v živočišné výrobě. Díky tomuto 

programu dochází ke snižování nákladů na výrobu a především ke zvýšení důvěry 

zákazníků vzhledem k hygienickým podmínkám a přidání hodnoty zemědělských 

produktů. Dále zvýšení konkurenceschopnosti oproti jiným zahraničním trhům. Podpora 

v oblasti inovací a pomoc mladým zemědělcům. Zakládání rychle rostoucích dřevin 

pro vytváření prostoru pro diverzifikaci výroby. Dochází tím i ke snížení skleníkových 

plynů, zadržování vody (povodně) a zvýšení podílu na obnovitelných zdrojích.  

 

Žadatelem je podnikatel v zemědělství. 

 

I. 1.2. Investice do lesů 

Snaha o podporu lesních podniků a zlepšení jejich konkurenceschopnosti formou 

obnovy či modernizace lesnické techniky. Oprava či budování lesních stezek, chodníků, 

bystřin. Zahrnuje i výstavbu odpočinkových míst pro turistiku.  

 

Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích. 

 

I. 1.3. Přidání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům  

Rozvoj odbytových míst, financování spolupráce při vývoji nových produktů či 

postupů a inovativních procesů.  

Žadatelem je výrobce potravin nebo surovin uvedených v příloze I Smlouvy o 

založení ES. 
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I. 1.4. Pozemkové úpravy   

Řeší problémy ve vlastnictví pozemků a absenci prvků ekologické stability. 

Nepřímo pomáhá v rozvoji podnikatelské činnosti.  

 

Žadatelem jsou pozemkové úřady 

 

I. 3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost  

Vzhledem k nízké konkurenceschopnosti a špatné informovanosti zemědělských 

subjektů dochází k nízké flexibilitě v některých odvětvích. Proto tento program 

financuje a podporuje vzdělávací projekty zaměřené na znalosti v jednotlivých 

oblastech. 

 

Žadatelem je FO nebo PO, která má vzdělání v předmětu činnosti 

 

I. 3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců  

Zaměřeno na zemědělce do 40 let, kdy doba pro zachování účelu podpory činí 

5 let. Tento začínající zemědělec nesměl nikdy již tuto činnost vykonávat.  

 

Žadatelem je podnikatel do 40 let, který je nový v oboru. 

 

I. 3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti  

Snaha o snížení věkové struktury pracujících lidí v zemědělství. V konečné fázi 

by měl nastat přírůstek mladých pracujících lidí a zvýšení jejich zájmu o toto povolání 

či činnost. 

 

Žadatelem je zemědělský podnikatel nad 55 let věku (který ještě nedosáhl 

důchodového věku) 

 

I. 3.4. Využívání poradenských služeb 

Financování zemědělského poradenského systému, který by měl domoci k lepší 

informovanosti, pozvednutí ekonomické situace v zemědělství a zvýšit zájem všech 

subjektů pracujících v tomto oboru. 
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Žadatelem je zemědělský podnikatel a vlastník nebo nájemce lesa.20 

 

5.2.2 OSA II - Zlepšování životního prostředí a krajiny  

Tato osa se snaží podporovat ekologicky šetrné postupy v zemědělství a snahu 

o využití i špatně dostupných nebo jinak znevýhodněných lokalit.  

 

II. 1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských 

oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA)   

Jak již napovídá opatření osy, jedná se o méně příznivé oblasti, jako jsou horské 

oblasti, kdy průměrná nadmořská výška je větší nebo rovna 600 m.n.m., ostatní méně 

příznivé oblasti které mají menší hustotu obyvatel (menší než 75 ob. /km2). Nepříznivé 

oblasti jsou i oblasti se specifickými omezeními (sklon půdy, výnosnost).  

 

Podpora v těchto oblastech má za cíl udržet příjmovou stabilitu zemědělců. 

Žadatel nemusí být přímo zemědělec, stačí, když bude vlastnit 1 ha pozemku 

a obhospodařovat jej souladu s podmínkami LFA. 

 

II. 1.2. Platby v rámci oblastí NATURA 2000 a Rámcové směrnice pro 

vodní politiku 2000/60/ES (WFD)   

 Území CHKO a NP nedovoluje umělé hnojení, proto jsou zemědělci v těchto 

lokalitách znevýhodněni.  

 

Zalesňování zemědělské půdy přispívá ke snížení CO2 ve vzduchu a zabránění 

klimatických změn.  

 

II. 1.3. Agroenviromentální opatření 

V rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova se tento program snaží o obnovu 

krajiny a zlepšení životního prostředí. Podporuje obhospodařování území s biologickou 

rozmanitostí. 

                                                 
20 eAgri Dotace. OSA I (Dotace eAgri) [online]. [cit. 2012-07-04]. Dostupné na: WWW < http://

eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-i/> 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-ii/platby-za-prirodni-znevyhodneni/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-ii/platby-za-prirodni-znevyhodneni/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-ii/platby-v-ramci-natury-2000-a-ramcove/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-ii/platby-v-ramci-natury-2000-a-ramcove/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-ii/zalesnovani-zemedelske-pudy/
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Tato osa obsahuje mnoho podopatření, které jsou specifické a spadají do oblasti 

lesnictví či pastevectví. Financují pokalamitní stavy nebo obnovu zemědělské půdy. 

Více informací je možné najít na stánkách Ministerstva zemědělství. 21 

 

5.2.3 OSA III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace 

hospodářství venkova  

Hlavní náplní této osy je zvýšení kvality života pro stávající či budoucí 

obyvatelstvo, pozvednutí kulturního dění. Snaží se pomoci zemědělcům v každé věkové 

skupině a o snižování věkového průměru aktivního obyvatelstva v zemědělství.  

 

III. 1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy  

Cílem je udržet a zvýšit zaměstnání v této oblasti (kvůli snižování zaměstnanosti 

a náročnosti některých prací). Z opatření lze financovat rekonstrukce a modernizace 

budov, nákup výrobních zařízení a obnova technologií nezemědělských činností. 

Výstavby a modernizace bioplynových stanic, kotelen a výtopen pro biomasu, nákup 

příslušenství či technologií k těmto stanicím a mnoho dalších. Maximální výše dotace 

se liší dle regionu a velikosti podniku. Projekty lze realizovat na území ČR (území 

do 2000 obyvatel) kromě hl. města Prahy.  

 

Žadateli mohou být zemědělští podnikatelé.  

 

III. 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje  

Pomáhá při zakládání a obnově tzv. mikropodniků tj. podniků s méně než 

10 zaměstnanci, a kdy roční obrat nepřesahuje 2. mil. EUR. Výsledkem v této oblasti 

je vznik nových pracovních míst v oblasti drobné a řemeslné výroby. Projekt může být 

realizován na území do 2000 obyvatel.  

 

Žadateli mohou být podnikatelské subjekty nejmenší velikosti - mikropodniky. 

  

                                                 
21

 eAgri Dotace. OSA II (Dotace eAgri)  [online]. [cit. 2012-07-04]. Dostupné na: WWW <http://

eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-ii> 
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III. 1.3. Podpora cestovního ruchu  

Snaha o využití kulturního a přírodního bohatství ve prospěch vesnic, kdy by 

mělo dojít k přílivu zahraničních i domácích turistů. Znamenalo by to nové pracovní 

příležitosti a odbyt řemeslné výroby. Financovány jsou i informační střediska 

a marketingové služby.  

 

 Příjemcem podpory může být zemědělský i nezemědělský podnikatel, který 

nepodniká v oboru déle než 2 roky; nestátní nezisková organizace a zájmové sdružení 

právnických osob.  

 

III. 2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby  

Opatření se vztahuje na obce do 2000 obyvatel, poskytnuté finance slouží pro 

napojení na kanalizace, vodovody ČOV.  

 

Žadateli mohou být obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová 

sdružení PO a církve a jejich organizace.  

 

III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova  

Péče o kulturní dědictví venkova, uchovávání tradic a zároveň vytváření nových 

atraktivních míst pro turistiku.  

 

Žadateli mohou být obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová 

sdružení právnických osob a církve a jejich organizace.  

 

III. 3.1. Vzdělávání a informace  

Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a základní podmínky pro 

místní ekonomiku. Tento program nefinancuje instruktážní kurzy ani vzdělávání.  

 

Žadateli mohou být obce, svazky obcí a neziskové organizace s právní 

subjektivitou. 22 

 

                                                 
22 eAgri Dotace. OSA III (eAgri Dotace)  [online]. [cit. 2012-07-04]. Dostupné na: WWW 

<http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-iii/> 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-iii/podpora-cestovniho-ruchu/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-iii/obnova-a-rozvoj-vesnic-obcanske-vybaveni/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-iii/ochrana-a-rozvoj-kulturniho-dedictvi/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-iii/vzdelavani-a-informace/
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5.2.4 OSA IV – Leader 

Pojem Leader je zkratkou pro „Liaison Entre Actions de Développement de 

l´Économie Rurale“ v překladu Propojení aktivit rozvíjejícíh venkovskou ekonomiku. 

Tento program vznikl v roce 1991 s cílem podpory venkovského obyvatelstva. Leader 

se řídí sedmi základními strategiemi v celé EU: 

 Strategie místního rozvoje, podle jednotlivých oblastí.  

 Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a neziskový (MAS). 

 O vypracování a provádění strategií rozhodují MAS, tzv. přístup zdola 

(BOTTOM UP). 

 Navrhování a provádění strategií v širokém poli odvětví místního 

hospodářství. 

 Uplatňování inovačních postupů.  

 Spolupráce na projektech.  

 Tvorba sítí partnerství.  

 

Od roku 1991 působil na území Program obnovy venkova, který byl realizován 

na území ČR až do roku 2006. Tento program byl financován ze státního rozpočtu. 

Od roku 2004 jej přebírá Ministerstvo zemědělství a pod jeho vedením vznikají 

programy LEADER ČR 2004,2005,2006 financované ze státního rozpočtu. Současně se 

Ministerstvo zemědělství připojuje k Evropským aktivitám a vytváří podmínky pro 

deset MAS23 a vypisuje a realizuje LEADER+ 2004-2006 dotovaný z EU. Program 

LEADER působí v ČR od roku 2007 do roku 2013. Předáváním zkušeností získaly 

MAS nové poznatky, v současné době shromažďují své vlastní zkušenosti v sociálních, 

kulturních, ekologických, ekonomických a jiných oblastech. V České republice bylo 

stanoveno 10 principů metody LEADER: 

 Místní rozvojová strategie (Integrovaná strategie území a Strategický 

plán LEADER). 

 Přístup zdola (BOTTOM UP).  

 Místní partnerství veřejných a soukromých subjektů (MAS). 

 Morální principy, mezilidské vztahy, sociální vazby.  

 Výchova, vzdělávání a informace. 

                                                 
23

 Více o MAS v kapitole 6. 
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 Kladný přístup k inovacím. 

 Integrované a více sektorové aktivity. 

 Živý venkov (neinvestiční i drobné projekty oživující život na venkově). 

 Síťování. 

 Národní a mezinárodní spolupráce. 

 

Účelem Osy IV je, aby se obyvatelstvo nestěhovalo pryč z venkovských oblastí. 

Proto se tato osa snaží o zlepšení kvality života v těchto lokalitách dále o zhodnocení 

přírodního a kulturního dědictví. Jedná se především o navázání spolupráce 

a partnerství mezi venkovskými oblastmi a rozvoj jejich vnitřního potenciálu o podílení 

se na společných projektech.24 

 

IV. 1.1. Místní akční skupina  

Místní akční skupiny neboli MAS jsou neziskové subjekty s mechanismy 

společného rozhodování. Jde o společenství lidí, obcí, firem, nestátních neziskových 

organizací se společným cílem rozvoje venkova.  

 

ČR i ostatní společenské země byly povinné založit do 31. prosince 2008 

Celostátní sít pro venkov. Tato Celostátní síť má za úkol shromažďovat informace, 

hodnotit, a sdílet zkušenosti s širokou veřejností. Program dotuje potřeby obyvatel ve 

venkovských obcích, jako například výstavbou dětských či víceúčelových zařízení. Tím 

se utváří určitá spolupráce mezi sousedícími obcemi, které mohou uzavírat 

spolupartnerství na určitých projektech. Podpora je poskytována místním akčním 

skupinám (MAS), které splní kritéria přijatelnosti.  

 

V ČR je 112 MAS, které zajišťují realizaci svého strategického plánu. Tyto 

skupiny slouží jako prostředník pro získávání dotací v rámci opatření Realizace místní 

rozvojové strategie.  

 

                                                 
24 eAgri Dotace. OSA IV (eAgri Dotace) [online]. [cit. 2012-07-04]. Dostupné na: WWW 

<http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-iv/> 
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Dotace mohou být použity na monitoring a sběr informací nebo poskytování 

informací občanům o činnosti MAS, potřebné náklady pro fungování a činnost MAS.  

 

Místní akční skupiny mají povinnost uveřejňovat vyhlášky tzv. fiche na své 

internetové stránky. Fiche jsou otevřené dotační programy, ze kterých lze pro určité 

období čerpat, podporují určitou oblast a jsou vytvářeny Místními akčními skupinami.  

 

IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie 

Podporu mohou získat projekty schválené Strategickým plánem Leader místní 

akční skupiny. Projekty k realizaci vybírá MAS, která má již sestavenou komisi a vybírá 

je na základě předem stanovených bodovaných kritérií. Nařízení Rady ES stanovilo, že 

MAS musí minimálně jednou do roka uspořádat zasedání pro výběr projektů. 

Podmínkou je, že žadatel může žádat prostředky pro svůj projekt pouze z jednoho 

zdroje financování EU, spadá do územní působnosti MAS a splňuje její podmínky.  

 

Realizace místní rozvojové strategie obsahuje všeobecné podmínky pro získání 

podpory.  

 

 Projekt je v souladu s platnou právní úpravou a se Strategickým plánem 

Leader. 

 Žadatel musí splňovat podmínky stanovené příslušnou MAS. 

 Projekt musí být realizován v daném území působnosti MAS.  

 

IV. 2.1. Realizace projektů spolupráce  

Spolupráce probíhá na vnitrostátní či mezinárodní úrovni s cílem rozšířit 

spolupráci mezi MAS, kdy se k posílení efektivnosti využívá příkladů z praxe, použitím 

inovativních prvků nebo na základě předešlých zkušeností.  Projekty jsou vybírány 

SZIF. 25 Cílem je vytváření společných projektů a utváření svazků mezi MAS a jejich 

obyvateli.  

  

                                                 
25

 eAgri Dotace. Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 [online]. [cit. 2012-07-04]. 

Dostupné na: WWW <http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007> 
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6 MAS Horní Pomoraví 

MAS Horní Pomoraví je nezisková organizace založena v roce 2006, která 

zaujímá široké pole působnosti. Zabírá území o rozloze 672,12 km2. 

 Cílem MAS je příprava a naplňování rozvojového dokumentu Strategického 

programu Leader „V harmonii s přírodou“. Dalším a ne nepodstatným cílem je rozvoj 

a podpora spolupráce neziskových organizací, podnikatelů a zástupců veřejné správy 

a příprava, realizace a administrace programu Leader.  

Strategický plán LEADER (SPL) byl sestavován postupně od roku 2008 

za účasti členů a partnerů MAS Horní Pomoraví a široké veřejnosti. Členové MAS 

Horní Pomoraví úspěšně zpracovaly Strategický plán Leader, který byl schválen na 

období 2007 – 2013. Splněním tohoto plánu získala MAS Horní Pomoraví finanční 

prostředky z Evropské unie. 

 Počátkem roku 2008 dochází k rozšíření spolupráce s MAS Zábřežsko o.p.s.  

MAS Horní Pomoraví o.p.s. a MAS Zábřežsko o.p.s. jsou nedílnou součástí 

Integrovaných strategií.  

 

 

Obr. 4 – Vazby strategického působení na území MAS Horní Pomoraví
26

 

                                                 
26

BARTOŠOVÁ, A., KROBOTOVÁ L. a ŠPIKOVÁ‚ O., MAS Horní Pomoraví.: MAS 

Strategický plán LEADER pro období 2007-2013. [online] [cit. 2012-07-26]. Dostupné na: 

WWW <http://is.hvjdesign.eu/dokumenty/mashp_leader/strategicky_plan_leader_mas_horni_pomoravi_

_v_harmonii_s_prirodou_/mashp_leader_1312288165.pdfstrategicky_plan_leader_mas_horni_pomoravi_

_v_harmonii_s_prirodou_/mashp_leader_1312288165.pdf> 
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6.1 Fiche 

Fiche vymezují rámec podpory v oblasti osy IV LEADER v rámci opatření 

Realizace místní rozvojové strategie. Fiche jsou stručně popsaná navržená 

opatření stanovená MAS v souladu se Strategickým plánem LEADER.  

 

Jedním z cílů mojí bakalářské práce je ověřit zda je možné na daný projekt (viz 

příloha č.3) aplikovat dotační program LEADER. S tím souvisí i podávaná žádost přes 

MAS Horní Pomoravíí o.p.s., v jejímž poli působnosti FK Hanušovice působí.  

 

Pro všechny fiche jsou stanovena stejná kritéria, které jsou později rozšířena 

o další k příslušným fichím:  

1. Projekt je realizován na území působnosti MAS (s výjimkou exkurzí 

a propagačních akcí).  

2. Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche.  

3. Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanoveno v příslušné Fichi 

ke dni podání žádosti o dotaci na MAS a po celou dobu vázanosti projektu 

na účel. 

4. Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou.  

5. Žadatelem nemůže být příjemce dotace opatření IV.1.1., státní podnik, 

zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani 

právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR.  

6. Žadatel nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči MAS Horní Pomoraví o.p.s.  

7. Žadatel dosáhne minimální bodové hranice v případě, je- li stanovena 

(uvedeno u jednotlivých Fichí).  

 

Fiche č. 1 – Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu  

Tento Fich je určen pro investice do zemědělských staveb, určených pro 

živočišnou a rostlinnou výrobu. Příjemce dotací je zemědělský podnikatel, tzn. fyzická 

nebo právnická osoba. 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.  
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Výše způsobilých výdajů činí minimálně 200 tis. Kč a maximálně 1,5 mil. Kč. 

Výdaje jsou například prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby, 

technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu vč. zemědělské techniky, zpracování 

biomasy a bioplynu pro energetické účely. Dál pak MAS Horní Pomoraví stanovila 

další kritéria způsobilých výdajů. Jedním z nich je omezení v případě projektu 

zaměřeného na pořízení zemědělské techniky. Maximální výdaje na pořízení této 

techniky jsou stanoveny do výše 700 000 Kč. Projektová dokumentace je omezena na 

20 000Kč a technická dokumentace na 80 000Kč. Mezi nezpůsobilé výdaje se řadí 

například administrativní a správní budovy, osobní a nákladní automobily, výbava, 

příjezdové komunikace a další. 

 

Max. míra podpory ze způsobilých výdajů 

 Mladí zemědělci ve znevýhodněných oblastech 60 %. 

 Ostatní zemědělci ve znevýhodněných oblastech, mladí zemědělci v 

jiných oblastech 50 %. 

 Ostatní zemědělci mimo znevýhodněné oblasti 40 %. 

 

Při požadování dotace musí žadatel dosáhnout minimální výše 80 bodů. 27 

 

Fiche č. 2 – Zakládání podniků a jejich rozvoj 

Snaha o zabránění migrace mladých lidí za prací. Podpora pro zakládání 

mikropodniků a vytváření nových míst. Žadatelé mohou být fyzické a právnické osoby, 

podnikatelé, kteří splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků28; žadatel 

nesmí být zemědělský podnikatel. Výše způsobilých výdajů činí mezi 100 – 500 tisíci 

korunami. 

 

Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů 

 Projekty v režimu de minimis 60%. 

 Bloková výjimka 40 (50-60)%. 

                                                 
27

 Preferenční kritéria jsou součástí každé Fiche, jsou bodově ohodnocena. Jedná se o určité 

prvky, které žadatel bud´ utvoří nebo využije, za které pak dle opatření Fiche získá určitý počet bodů 
28

 Podnik s méně než 10 zaměstnanci a ročním obratem nepřesahující 2. mil. EUR 
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Způsobilé výdaje jsou například propagace a marketing (limit stanoven na 

25 000 Kč), nákup strojů, technologií, vybavení a další zařízení sloužící k zakládání 

a rozvoji mikropodniků, projektová dokumentace (20 000Kč) a technická dokumentace 

(80 000Kč). 

 

Žadatel musí dosáhnout 150 bodů z hodnocených preferenčních kritérií.  

 

Fiche č. 3 – Atraktivní venkov 

Podpora v oblasti výstavby malokapacitních ubytovacích zařízení, pro rozšíření 

turistického zájmu o venkov. Výstavba prostorů pro půjčovny, plochy pro sportovní 

vyžití. Žadatelé jsou zemědělští podnikatelé (FO nebo PO), kteří podnikají 

v zemědělské výrobě. Nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, obecně 

prospěšné společnosti, nadace. Zájmová sdružení právnických osob, nezemědělské 

podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu a obce. Výše 

způsobilých výdajů činí mezi 100 tis. – 1,2 mil. Kč. 

 

Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů 

 Malé podniky 60%. 

 Střední podniky 50%. 

 Velké podniky 40%. 

 

Způsobilé výdaje je možné použít na nákup, stavbu, rekonstrukci, modernizaci či 

přestavbu a na nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení, 

pro půjčovny sportovních potřeb a pro sportovní zařízení včetně nezbytné výpočetní 

techniky, dále na propagaci a marketing (pouze v režimu de minimis a limit činí 

25 000Kč), projektová dokumentace (20 000Kč) a technická dokumentace (80 000Kč). 

Nákup a výsadba doprovodné zeleně. 

 

Žadatel musí dosáhnout minimální bodové hranice 80-ti bodů. 
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Fiche č. 4 - Moderní venkov - kvalitní občanské vybavení a služby 

Podpora je poskytována na zajištění občanského vybavení a služeb, v oblasti 

veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, 

předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy 

a sportu, podpora je zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních 

společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků. Dotace mohou 

získat obce, nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné 

společnosti, nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, církve 

a jejich organizace. Výše způsobilých výdajů činí mezi 50 tis. – 1,7 mil. korun českých.  

 
Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů 

 Projekty nezakládající veřejnou podporu 90%. 

 Projekty v režimu de minimis 90%. 

 Bloková výjimka 40 (50,60)%. 

 

Způsobilé výdaje je možné použít například na projektovou dokumentaci 

(20 000Kč), technickou dokumentaci (80 000Kč), občanské vybavení v oblasti zdraví, 

sportu, volnočasových aktivit, sociální a kulturní infrastruktury, péče o děti, v oblasti 

vzdělání a mnoho jiných.  

 

Žadatel musí dosáhnout minimální bodové hranice 100 bodů.  

 

Fiche č. 5 - Tradiční venkov –  zachování kulturního dědictví regionu  

Žadatel může čerpat dotace na budování stálých expozic s vazbou na místí 

kulturní či historickou činnost. Dále na vypracování studií nebo programů pro udržení 

a obnovení tradic venkova a jiné. Čerpat dotace mohou zájmová sdružení právnických 

osob, podnikající fyzické a právnické osoby, obce, svazky obcí, nestátní neziskové 

organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, 

církve a jejich organizace. Dotaci lze čerpat od 50 tis. do 1,7 mil. korun způsobilých 

výdajů. 
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Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů 

  
 Nezakládající veřejnou podporu a v režimu de minimis 90 %. 

 

Způsobilé výdaje lze uplatnit na nákup nebo pořízení publikačních činností 

a propagaci projektů (20%), muzejní exponáty (50 000,-), zpracování studií (80 000,-), 

projektovou dokumentaci (20 000,-) a technickou dokumentaci (80 000,-).  

 

Žadatel musí dosáhnout minimální bodové hranice 100 bodů.  

 

Fiche č. 6. - Vzdělávání a informace  

Podpora je zaměřena na vzdělávání hospodářských subjektů (osoby 

v obchodním rejstříku), které provozují zemědělskou výrobu, aby bylo docíleno 

samostatnosti žadatelů v regionu. Žadatelé mohou být obce, nestátní neziskové 

organizace a svazky obcí. Minimální výše způsobilých výdajů činí 50 tis. korun až 

200 tis. korun českých.  

 

Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů 

 Režim de minimis 100%. 

 

Způsobilé výdaje lze uplatnit například na energie a poplatky použitých objektů 

ve vlastnictví žadatele (doložení fakturou), zajištění překladů (350 Kč/normostrana) 

nebo tlumočníka (stravné – 200 Kč/den, ubytování – 1500 Kč/osoba a noc, doprava –

 10 Kč/km v ČR, tlumočení – 1250 Kč/hod.), nákup kancelářských potřeb – 5% 

způsobilých výdajů, pronájem sálu nebo učebny (1500 Kč/hod., učebna do 25 osob 

500 Kč/hod.) a jiné.  

 

Žádost musí dosáhnout minimálně 80 bodů.  

 

Fiche č. 7 – Regionální  produkce – zdroj rozvoje regionu 

Podpora se zaměřuje na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělsko-

potravinářského odvětví, na hmotné a nehmotné investice do zpracovatelských provozů 
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(potraviny a krmivo pro hospodářská zvířata). Pomoc při zemědělské, živočišné 

a rostlinné výrobě. Tvorba regionálního ekonomického trhu – místní surovina, místní 

produkt, regionální spotřebitel. Toto opatření má zajistit celoroční zaměstnání a příjem 

obyvatel. Příjemci dotací mohou být výrobci potravin nebo surovin, kteří splňují 

definici mikro, malého a středního podniku. Výrobci krmiv, zemědělští podnikatelé 

(v předmětu činnosti musejí mít „úprava, zpracování a prodej vlastní produkce 

zemědělské výroby“ nebo „zemědělská výroba“), kteří také splňují definici mikro, 

malého a středního podniku. Výše způsobilých výdajů je stanovena na rozmezí od 

100 tis. do 1 mil. korun českých.  

 

Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů: 

 Činní 50% způsobilých výdajů. 

 

Uznatelné náklady lze uplatnit na zařízení spojená s finální úpravou produktů, na 

technologie, které vedou ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských 

produktů. Výstavba, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatelského provozu.  

 

Žadatel musí dosáhnout minimálně 100 bodů 

 

Fiche č. 8 – Venkovská turistika 

Podpora na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky za účelem 

posílení cestovního ruchu. Na budování vinařských stezek, lyžařských tras a pěších  

stezek, rozhleden, cyklotras a další tematické a naučné stezky. Dotace mohou získat 

nestátní neziskové organizace, zemědělský podnikatel, obce, zájmová sdružení, nadace, 

FO a PO, zemědělský podnikatel (FO a PO). Cenové rozmezí je od 50 tis. do 500 tis. 

korun českých. 

 

Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů: 

 Projekty nezakládající veřejnou podporu, projekty v režimu de minimis 

90 %. 

 Bloková výjimka 40 (50, 60) %. 

 



 

37 

 

Mezi způsobilé výdaje se řadí propagace a marketing (v režimu „de minimis“ 

a v limitu 10% způsobilých výdajů), nákup a výsadba doprovodné zeleně, tvorba 

a obnova stezek a podobně. 

 

Žadatel musí dosáhnout hranice 110 bodů.  

 

Fiche č. 9. – venkov místo pro život 

Fiche č. 9 je určen v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury pro 

obce. Přispívá ke zlepšení vzhledu obcí a tím zkvalitnění životních podmínek, zvýšení 

atraktivity pro bydlení, podnikání a relaxaci. Tato podpora je určena pro obce, svazky 

obcí, nestátní neziskové organizace, církve a zájmová sdružení ve výši způsobilých 

výdajů od 50 tis. do 1 mil. korun českých.  

 

Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů 

 Nezakládající veřejnou podporu a v režimu de minimis 90%. 

 

Způsobilé výdaje jsou například na parkové úpravy veřejného prostranství obce, 

na obnovu komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, obnovu sítí 

technické infrastruktury a jiné.  

 

Žadatel musí dosáhnout minimálně 170 bodů.29 

 

6.2 Zhodnocení fichí 

MAS zveřejňuje veškerá pravidla, podmínky, opatření a kritéria pro příslušné 

fiche na stránkách www.horniPomoravíi.eu. Na základě předložených projektů byli 

fiche rozšířeny z původních šesti na devět. Protože některé dobré a jedinečné projekty 

nemohly být zařazeny a bodově kladně ohodnoceny pro zisk dotací.  

  

                                                 
29 MAS HORNÍ POMORAVÍ O.P.S. Místní akční skupina. In: MAS Horní pomoraví o.p.s. 

[online]. [cit. 2012-07-17]. Dostupné na: WWW <http://is.hvjdesign.eu/dokumenty/mashp_leader/

vyzva_c_4_spl/mashp_leader_1311335841.pdf> 

 

http://www.hornipomoravi.eu/


 

38 

 

7 Aplikace fichí na projekt 

Při analýze jednotlivých fichí jsem došla ke zjištění, že fiche jsou omezeny 

kritérii pro možnosti čerpání. Fotbalový klub Hanušovice je nestátní nezisková 

organizace na území města Hanušovice.  Cílem FK Hanušovice je vybudování 

víceúčelového hřiště v prostorách areálu FK. Pro účely výstavby zajistil klub 

financování ze strany Města Hanušovice. Předpokládaná částka dotace činí 1,7 mil. 

korun. Pro proces rozhodování v oblasti využití fichí jsem stanovila tato kritéria.  

 

Kritéria  

1. Územní působnost MAS (žadatel projektu se nachází na územní působnosti 

MAS Horní Pomoraví). 

2. Nestátní nezisková organizace (žadatel je nezisková organizace). 

3. Občanské vybavení a služba. 

4. Dotační rámec 50 tis – 1,7 mil. 

5. Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů 90%. 

 

Srovnání podhypotéz h1 – h9 (jednotlivých fichí) s kritérii definujícími projekt FK 1 - 5  

 1. 2. 3. 4. 5.  

h1      Nelze 

h2      Nelze 

h3      Nelze 

h4      Ano lze 

h5      Nelze 

h6      Nelze 

h7      Nelze 

h8      Nelze 

h9      Nelze 

 

Tabulka 1 – Srovnání podhypotéz se stanovenými kritérii
30,31

 

                                                 
30

 Vlastní zpracování 
31

 Modré pole – Ano, Červené pole – Ne. 
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Na základě stanovených kritérií definujících projekt FK, byla potvrzena 

podhypotéza h4 alternativní hypotézy H1. Ostatní podhypotézy splnily jen některá 

požadovaná kritéria.  

 

Z metody srovnání byla jednoznačně vyvrácena hypotéza H0 a podhypotézou h4 

potvrzena doplňková hypotéza H1. Můžeme tedy jednoznačně tvrdit, že dotace na 

projekt víceúčelového hřiště lze získat z dotačního programu LEADER pomocí fiche 

č. 4 - Moderní venkov - kvalitní občanské vybavení a služby.  

 

Na základě získaných a ověřených informací v praktické části zpracuji žádost 

pro fiche č. 4. 
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8 Situace ve městě Hanušovice 

Z historického hlediska patří Hanušovice mezi nejstarší obce NUTS IV32 

Šumperk. První zmínka je datována roku 1325. Od roku 1975 byly Hanušovice 

povýšeny do statusu města. V současné době žije v Hanušovicích přibližně 3 500 

obyvatel ve věkovém průměru 38 let. Hanušovice se dále dělí na 5 místních částí 

(Hanušovice, Hynčice nad Moravou, Vysoké Žibřidovice, Potúčník, Žleb). Město 

Šumperk s bohatým sportovním a kulturním vyžitím se nachází 18 km daleko. Problém 

nastává v meziměstské dopravě, kdy spoje do města Šumperk nejsou tak časté. 33 

 

V Hanušovicích je jedno víceúčelové hřiště, které svým povrchem nevyhovuje 

mnoha sportům. Nachází se v místě školy (za školní jídelnou), mezi panelovými domy. 

Časté stížnosti starších obyvatel města vedly k uzamykání tohoto areálu. Areál slouží 

výhradně pro účely ZŠ Hanušovice. Dále v Hanušovicích funguje jedno malé dětské 

hřiště, poblíž tohoto areálu. Zde však dochází k venčení psů a znečišťování okolí 

obyvateli panelových domů. V centru města je také fotbalové hřiště, které je plně 

využívané místním fotbalovým klubem. Za tímto hřištěm jsou dva tenisové kurty. 

Vzhledem k rozloze Hanušovic a počtu obyvatel jsou tato hřiště nevyhovující. Travnaté 

fotbalové hřiště přes letní měsíce omezuje svůj provoz, protože je nutná regenerace 

travního porostu pro mistrovská utkání. Z tohoto důvodu se FK Hanušovice rozhodlo 

zažádat o dotaci na víceúčelové hřiště, které by sloužilo všem obyvatelům města 

Hanušovice a přilehlým obcím. 

 

8.1 Fotbalový Klub Hanušovice 

Žadatelem o dotace je Fotbalový Klub Hanušovice (FK Hanušovice, navrhovatel 

projektu) nezisková organizace v oblasti sportu, specializující se na kopanou. 

V současné době se FK Hanušovice věnuje dětem od 6 let. Snaží se o jejich sportovní 

i morální výchovu. Celkem jsou do mistrovských utkání přihlášeny tři družstva (mladší 

žáci, dorost, muži).  

 

                                                 
32

 dřívější rozdělení na okresy 
33

MATOUŠEK, J., Hanušovice, obec Hanušovice. Města, obce a vesnice ČR [online]. [cit. 2012-

07-20]. Dostupné na: WWW  <http://www.obce-mesta.info/obec.php?id=Hanusovice-535532> 
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Chod klubu je financován ze sponzorských darů, dotací od Českomoravského 

fotbalového svazu (ČMFS) a z pořádání kulturně společenských akcí pod záštitou 

FK Hanušovice. Klub se snaží z těchto prostředků zajistit schopné trenéry, kteří by byli 

plně kvalifikováni a pomáhali dětem školního věku v rozvoji jejich pohybových 

dovedností a smyslu pro fair play hru. Pro mládež se také snaží zajistit výbavu, 

bezplatnou dopravu na zápasy a jiné.34 

 

8.2 Účel projektu 

Víceúčelové hřiště bude sloužit především jako tréninkové hřiště FK Hanušovice 

(4x týdně 1,5 hodiny).35 Vzhledem k možnostem tohoto hřiště bude využíváno i 

veřejností pro jejich volnočasové aktivity a ZŠ Hanušovice. Utvořením prostoru pro 

využívání v jejich volném čase by mohlo směřovat ke snížení kriminality a zapojení 

mladých lidí do kolektivních her. Mládeži v širším měřítku se věnují jen dvě 

tělovýchovná zařízení a to SPV36 Hanušováček, který využívá především prostory 

tělocvičny patřící ZŠ Hanušovice a FK Hanušovice využívající travnaté hřiště. 

Víceúčelový povrch na novém hřišti by mohl přenést některé sporty do venkovních 

prostor. V letních měsících (červen až září) je tělocvična uzavřena, mnoho dětí, které 

chodí do zájmových kroužků, nemají prostor pro rozvoj své pohybové schopnosti.  

 

V zimních měsících by plocha sloužila pro otevřené venkovní bruslení. Do 

projektu hřiště je zakreslen povrch, který v zimních měsících může být překryt speciální 

izolací. Na tuto izolaci bude nanášena vrstva vody, která vlivem mrazu bude vytvářet 

ledový povrch. Vytvořením povrchu pro bruslení, se otevře další možnost pro novou 

aktivitu v zimním období. Účelem projektu je pozvednout kulturní život v Hanušovicích 

a odbourat vysokou kriminalitu mládeže, dále pak vytvořit prostor pro jejich 

volnočasové aktivity a rozvoj pohybových schopností.  

 

                                                 
34

 Interní informace FK Hanušovice 

35
 Interní informace FK Hanušovice 

36
 Sportovní sdružení pro všechny 
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8.3 Návrh projektu 

Multifunkční plocha bude obsahovat sportovní multifunkční areál – hřiště s 

umělým povrchem, přístavek, výbavu na košíkovou, fotbal, florbal, tenis, nohejbal, 

volejbal. V zimě je možné povrch pokrýt ledovou plochou. Celá  plocha bude zpevněna, 

okolo zatravněna a oplocena. Přístavek bude složen z převlékárny, sprch a sociálního 

zřízení ve tvaru obdélníku. Po obvodu bude 7 lavic. Sportovní plocha bude určena ke 

hře malé kopané, volejbalu, nohejbalu, tenisu, košíkové, florbalu a v zimě k hokeji nebo 

k bruslení. Jednotlivé hrací plochy budou odlišeny barevnými čárami. Zpevněná plocha 

uvnitř areálu je navržena jako betonová zámková dlažba, travní porost a umělý travní 

porost. Uvnitř areálu budou umístěny nádoby na tříděný odpad.  Celý areál bude oplocen 

ocelovým pletivem s výškou 3,5 m, na bližší straně k řece Moravě bude výška plotu 4m.  

 

8.4 Plán projektu 

FK Hanušovice vlastní areál o rozloze 20 156 m2. Areál se nachází poblíž centra 

města a blízko lesa, kde je pro sport ideální prostředí a klid. Z 20 156 m2 zaujímají 

tenisové kurty pronajaté SK Hanušovice část o rozloze 1447 m2. Dále 387 m2 objekty 

zajištující zázemí pro fotbalisty a návštěvníky FK, 7 258 m2 zaujímá plocha fotbalového 

hřiště a přístupových cest.  Celkem zbývá 11 064 m2, část tvoří slepé rameno řeky 

Moravy, které nelze nikterak využít, vzhledem k předešlým povodňovým situacím. 

Plocha 2 695 m2 je volný prostor, který přes letní měsíce využívají milovníci vodáckého 

sportu pro své ubytování (stanování).  Pro víceúčelové hřiště je možnost využít prostor 

o rozloze 1796 m2.  
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Obr. 5 - Situační plán pozemků FK Hanušovice37 

  

                                                 
37

 Možnost nahlédnout do katastrálních map na: WWW <http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParc

elu.aspx> 
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8.5 Situační plán hřiště 

Vzhledem ke složitosti a četnosti terénu je níže přiložený obrázek současné 

situace.  

 

Obr. 6 – Situace hřiště a přístupových cest.
38

,
39

 

 

8.6 Řešení povodňové zábrany 

Celý areál se nachází, jak je již výše napsáno v těsné blízkosti koryta řeky 

Moravy a jejího slepého ramene. V případě zvýšení vody na 1. povodňový stupeň, se  

využívá přírodně vytvořené slepé rameno  ke snížení hladiny v nejužším místě koryta 

řeky. Tím se uzavře přístupová cesta na fotbalové hřiště. Z důvodu snížení rizika 

zaplavení areálu, Fotbalový klub na vlastní náklady zvýší vyvýšenou hráz, aby voda 

nemohla vniknout do prostor. FK Hanušovice má pojištěný celý areál, včetně 

nevyužitých prostor. V případě výstavby víceúčelového areálu by došlo k navýšení 

nákladů na pojištění areálu.40 

 

8.7 Financování projektu 

Fotbalový klub Hanušovice je neziskovou organizací, která pro výstavbu 

projektu nemá dostatečné finance. Pro financování hřiště jsou tři možnosti.  

                                                 
38

 Vlastní zpracování 
39

 Náhled do katastrálních map na www.cuzk.cz.  
40

 Konzultace u stávající pojišťovny Kooperativa 

http://www.cuzk.cz/
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1. Úvěr, kde by se FK zaručil svými objekty a pozemky. Problém nastává 

ve splácení požadované částky. Jako nezisková organizace nedisponuje 

velkou finanční částkou, chod klubu je financován ze sponzorských darů, 

z přádání kulturně společenských akcí a z příspěvků od ČMFS. V ČR se 

problematikou úvěrů zabývá Československá obchodní banka, která na 

období 2007-2013 vytvořila speciální program pro čerpání dotací z EU.41 

 

2. Další možností pro získání finančních prostředků může být investor. 

Bohužel ve většině případů chce investor za své peníze zásadní podíl na 

zisku. FK Hanušovice může nabídnout jedině reklamu na svých dresech 

a reklamní panely na zařízení FK. 42 

 

3. Nejreálnější možnost financování nastává ze strany Města Hanušovice. 

FK Hanušovice by projekt realizoval a staral se o chod prací. Město by 

zapůjčilo z městského rozpočtu požadovanou částku a podílelo se na 

projektu hřiště. Výsledkem by byl společný projekt FK Hanušovice 

a Města Hanušovice.  

 

8.8 Předmět dotace 

Projekt bude zadán kvalifikovanému projektantovi pro vypracování projektové 

dokumentace k budoucí stavbě. FK Hanušovice jako zadavatel projektu si přeje 

zpracovat na rozloze 1796 m2 tyto objekty: V první řadě zaznamenání přístupové cesty 

k areálu. Zakreslení posunu současného plotu blíže k okraji travnatého povrchu 

fotbalového hřiště. Oplocení celého areálu tak, aby byla zachována přístupová cesta 

k zásobování pivnice, zajištění první pomoci pro fotbalisty a zpevněná hráz. Zakreslení 

multifunkční plochy, převlékárny, sociálního zařízení (šatna, sprcha, úschova nářadí, 

převlékárna) pevné výbavy areálu (branky, basketbalové koše), laviček a košů pro 

tříděný odpad. 

                                                 
41

 ČSOB, ©. ČSOB - ČSOB program na spolufinancování projektů podporovaných z fondů EU 

[online]. 2012 [cit. 2012-07-12]. Dostupné na WWW: <http://www.csob.cz/ cz/Firmy/Municipality-a-

neziskove-organizace/Uvery/Stranky/Program-spolufinancovani-projektu-EU.aspx> 

42
 Informace poskytl předseda FK Hanušovice – Metoděj Tomaško 
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Předpokládané výdaje na víceúčelové hřiště  

Text položky  Uznatelné výdaje   Neuznatelné výdaje  

Oplocení areálu vč. zatravnění zelených ploch 270 000,-  

Zpevnění komunikace  168 400,- 

Multifunkční povrch 370 000,-  

Dětská sestava 135 750,-  

Převlékárna, sociální zařízení 300 000,-  

Výbava 120 000,- 80 000,- 

Kamerový systém  75 000,- 

Lavičky, koše 67 000,-  

Mantinely 195 000,-  

Celkem 1 457 750,- 323 400,- 

 

Tabulka 2 – Rozpočet na výstavbu hřiště.
43

 

Dle kritérií fiche č.4 do uznatelných nákladů nespadají komunikace, drobné 

vybavení (míče, rakety, sítě a jiné). Tyto prostředky budou čerpány z vlastních 

finančních prostředků.  

 

8.9 Projekt, řízení a kontrola 

S každou žádostí o dotace souvisí projekt, který je nejdůležitějším prvkem 

projektového řízení. Literatura uvádí mnoho definic tohoto pojmu například dle Harolda 

Kerznera je projekt jakýmkoliv jedinečným sledem aktivit a úkolů, které mají dán 

specifický cíl, jenž má být k jeho realizaci splněn, dále definován začátek a konce 

uskutečnění a stanovení rámce pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.  

 

Unikátním produktem projektu je výsledný předmět služba nebo jejich 

kombinace. V praxi se může jednat o cokoliv. Správné jasné zadání, hraje hlavní roli 

v naplňování cílů. 

 

                                                 
43

 Ceny z vlastních zdrojů  
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Každý projekt má svůj rámec posloupností (projektový proces), které na sebe 

vzájemně navazují. K udržení vazeb mezi všemi prvky plánu slouží strategický plán, 

kterého se drží jak zadavatel projektu, tak i realizátor.  

 

Vstupním prvkem každého projektu je zajištění zdroje financování. Na základě 

těchto zdrojů se sestavuje rozpočet pro daný projekt. „Pro dosažení potřebné přesnosti 

odhadů budoucích nákladů projektu a kvůli umožnění efektivní kontroly je rozpočet 

zpracován v detailech podle jednotlivých nákladových druhů, s ohledem na jednotlivé 

realizační složky a jejich časové rozložení.44“ 

 

8.10 Fáze projektu 

Projekt je rozpracován do jednotlivých částí a časově zhodnocen. Pro vytvoření 

časového plánu projektu jsem zvolila Ganttův diagram, který sleduje sled úkolů od 

jejich začátku po konec.45 

 

  

Projekt v 1. roce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Vytvoření projektu             

Vyřízení potřebné dokumentace             

 

Projekt v 2. roce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Žádost o dotace, administrativa             

Zajištění financí pro projekt             

Tvorba realizačního týmu             

Výběrové řízení na dodavatele              

  

                                                 
44

 SVOZILOVÁ, A., Projektový management, s. 138.  
45

 SVOZILOVÁ A.‚ Projektový management, s.138  
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Projekt v letech 2. rok 3. rok 

I II III IV I II III IV 

Úprava oplocení         

Instalace Unimo buňky         

Úprava povrchu hřiště         

Instalace povrchu         

Dokončovací práce         

Otevření areálu         

 

Tab. 1 – Ganttův diagram aplikovaný na projekt.
46

 

 

Dle kritérií MAS Horní Pomoraví musí být projekt zrealizován do 24 měsíců od 

podpisu dohody se SZIF, který projekty schvaluje. Po kolaudaci stavby žadatel předloží 

žádost o proplacení dotace.  

 

8.11 Logický rámec 

Logický rámec umožňuje navrhnout a uspořádat základní charakteristiky a cíle 

projektu ve vzájemných souvislostech. Po rozdělení a rozřazení procesů do procesních 

skupin je výsledkem procesní logický rámec, ve kterém se provádí rekapitulace všech 

důležitých činností. 47 

 

Globální cíl Objektivně 

ověřitelné indikátory  

Zdroje k ověření  

 

 

 Zvýšení 

návštěvnosti 

v obci 

 Pozvednutí 

kultury 

v Hanušovicích 

 

 

 

 Množství 

návštěvníků 

využívající 

sportovní plochu 

 Výzkum formou 

pozorování 

 

Účel/Cíl Objektivně Zdroje k ověření  Předpoklady / rizika 

                                                 
46

 Předpokládaný harmonogram projektu – sestaven dle předchozího podobného projektu. 

Informace poskytla MAS Horní pomorav í, o.p.s.  
47

 SVOZILOVÁ, A., Pro jektový management, s. 59) 
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 ověřitelné indikátory   (vnější)  

 Víceúčelové 

hřiště  

 Úspěšné 

dokončení 

víceúčelového 

hřiště  

 Provozuschopné 

zařízení 

 Nízké využívání 

 Vandalismus na 

objektu 

 Výstupy / 

výsledky  

 Objektivně 

ověřitelné 

indikátory  

 Zdroje k ověření  

 

 Předpoklady / 

rizika (vnější)  

 Zvýšení aktivity 

u dětí.  

 Vytvoření 

sportovního 

zázemí 

 Splnění časového 

rámce prací 

 Zajištění 

pomocné 

pracovní síly 

 Pracovní síla 

 Časový 

harmonogram 

 Nedodržení 

časového 

harmonogramu 

 Problémy 

s dodavateli 

 Spokojenost 

obyvatel 

 Aktivity 
 Prostředky / 

vstupy  

  Předpoklady/rizika 

(vnitřní) 

 Zajištění financí 

 Návrh projektu 

 Lidské zdroje 

 Dotace 

 Finanční dotace 

z programu Leader 

 Organizační 

zázemí 

  Nezískání 

finančních 

prostředků 

 
 Předběžné 

podmínky 

 
 Před zahájením 

projektu je 

nezbytnou 

podmínku vlastnit 

pozemek, kde bude 

možná realizace 

 Finanční 

připravenost 

 

Tab. 2. Logický rámec projektu
48
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 Vlastní zpracování 
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Závěr 

Smyslem a podstatou Evropská unie je hospodářská vyrovnanost všech států ve 

společenství. Vytvořením pomocných neboli dotačních programů, umožnila možnost 

rozvoje těchto států.  

 

V práci se záměrně zabývám Evropskými fondy, které tvoří základ všech dotačních 

programů. Tyto programy se dále dělí dle podporovaných oblastí, kde jsou již 

specifická kritéria pro získání finančních prostředků.  

 

V bakalářské práci se především zabývám Společnou zemědělskou politikou, do 

které spadá dotační program Rozvoje venkova. Společná zemědělská politika svým 

Programem rozvoje venkova vytvořila nové možnosti pro zemědělce a venkovské 

obyvatelstvo. Širokou škálou dotačních programů vyzívá k obnovení zemědělství 

a zabezpečení kulturního života tamního obyvatelstva. Ve většině případů se jedná 

o obyvatele venkova. 

 

Jedním z cílu bakalářské práce je získání a zpracování dostupných informací 

o dotačních programech EU. Pro snadnější orientaci v problémech těchto programu 

byly informace zpracovány do ucelených celků.   

 

Dalším z cílů bakalářské práce bylo zjištění, zda lze navrhovaný projekt 

financovat z programu LEADER. Jednou z možností jak informace ověřit je stanovení 

hypotéz, jejichž smyslem je definování dotačních možností z programu LEADER. Na 

základě vytvořených hypotéz a podhypotéz jsem došla k falzifikaci nulové hypotézy 

a potvrzení alternativní hypotézy. Analýzou fichí a stanovením kritérií, jsem došla 

k závěru, že lze užít fich č. 4 – Moderní venkov – kvalitní občanské vybavení a služby 

 

Hlavním cílem BP, bylo vytvoření návrhu projektu na víceúčelové hřiště. Na 

základě předešlých informací jsem využila podmínky a výhody fiche č.4.. Vytvořila 

jsem návrh projektu pro víceúčelové hřiště a vyplnila žádost o dotaci. Pro ověření 

projektu a jeho způsobilosti k realizaci jsem žádost předložila kvalifikovaným 
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pracovníkům MAS. Projekt byl ohodnocen kladně, splňuje veškeré nezbytné náležitosti 

nutné k administraci na SZIF 
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 Cílem bakalářské práce Využití dotačního programu LEADER 

k financování vybraných aktivit FK Hanušovice je získání informací o dotačních 

programech EU. Získané informace aplikovat na návrh projektu víceúčelového hřiště 

a zjistit zda je projekt reálný a realizovatelný. 

 

The aim of the thesis Use of the Subsidy Programme LEADER for Financing 

of the Selected Activities of the FC Hanušovice is to obtain information on subsidy 

programs of the EU. The information obtained on the proposal to apply a multipurpose 

field and determine whether the project is realistic and feasible. 
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