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jiri.hodinka@gmail.com

Od: Josef Bojanovský <josef.bojanovsky@kamenicenl.cz>
Odesláno: 14. ledna 2014 7:44
Komu: jiri.hodinka@gmail.com
Předmět: RE: Žádost o schválení výzvy k podávání žádostí č. 8

Vážený pane Hodinko, 
souhlasím s výzvou č.8 podle níže uvedeného textu a příloh e-mailu. 
S pozdravem 
Josef Bojanovský 
Město Kamenice nad Lipou 
náměstí Čsl. armády č.p. 52 
394 81 Kamenice nad Lipou 
tel.: +420 721 265 450 
e-mail: josef.bojanovsky@kamenicenl.cz 
web: www.kamenicenl.cz 
 
 
 

From: jiri.hodinka@gmail.com [mailto:jiri.hodinka@gmail.com]  
Sent: Monday, January 13, 2014 9:44 PM 
To: 'Brázdová Lucie'; 'Hájek Pavel'; 'Jan Brožek'; 'Kotýnek Vladimír'; 'Veletová Blanka'; 'Vlček Lukáš'; 'Zadražilová 
Eva'; 'Bojanovský Josef' 
Subject: Žádost o schválení výzvy k podávání žádostí č. 8 
 
Vážení členové Rady MAS Via rustica o.s., 
nejprve se omlouvám, že Vás oslovuji ke schvalování záležitostí realizace SPL touto formou, ale s ohledem na vážný 
nedostatek času, který jsme dostali od SZIFu k vyhlášení poslední zrychlené výzvy k podávání žádostí, bohužel není 
dostatek času na svolání jednání Rady MAS Via rustica o.s. 
 
SZIF dne 20.12.2013 oznámil, že připravuje dokumenty pro dodatečné 20. kolo příjmu žádostí, kam spadá případné 
vyhlášení výzvy č. 8 MAS Via rustica o.s. na zbytkové finanční prostředky. Problém nastává v okamžiku, kdy SZIF 
oznamuje dne 29.12.2013 na svých webových stránkách, že dochází ke změně pravidel pro realizaci projektů z výzev 
MAS a automaticky zasílají informace, že nebudou nic upravovat ve fichích, ale vše si budou všechny MAS provádět 
ručně. Na základě tohoto oznámení jsme s kolegyní do dnešního dne řešili aktualizaci příručky pro žadatele dle 
nových pravidel a zároveň jsme připravili předpokládaný harmonogram této zrychlené výzvy, kdy více či méně není 
již čas otálet s vyhlášením výzvy. 
 
Základní informace k výzvě: 

•         Aktuální výše finančních prostředků, které je možné závazkovat ke dni 12.1.2014: 1 029 799,- Kč 

•         Dle pravidel PRV je možné z výše definované částky odejmout max. 300 000,- Kč na provozní výdaje pro 
administraci SPL. Navrhujeme snížení o cca 150 000,- Kč předpokládané alokace na režijní výdaje. 

•         Datum vyhlášení výzvy: 14.1.2014 

•         Předpokládaná výše alokace pro 8. výzvu – 880 000,- Kč 

•         Počet vyhlášených fichí: 2 
o   Fiche 1: veřejná prostranství – alokace 440 000,- Kč 
o   Fiche 2: spolková činnost – alokace 440 000,- Kč 

 
V případě, že z výzvy a v průběhu roku budou zůstávat nedočerpané finanční prostředky, je rovněž možné je převést 
na režijní výdaje tak, že maximální součet převodu za rok 2014 smí činit 300 000,- Kč. Z tohoto důvodu ze základní 
alokace snižujeme pouze 150 000,- Kč, neboť předpokládáme, že ne všechny projekty finance dočerpají a nechceme 
je tedy vracet zpět. 
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V příloze naleznete aktualizovanou příručku pro žadatele dle nových pravidel a dále pak námi navrhovaný 
harmonogram aktivit výzvy č. 8. Vše bohužel musíme oproti minulým výzvám stihnout o cca 3 týdny rychleji, tudíž 
veškeré termíny jsou velmi napjaté. V současné chvíli zaznamenávám rezervu ve všech aktivitách dohromady cca 5 
dnů. Není tedy podmínkou, že vše musí být vyhlášeno zítra, ovšem čím dříve, tím lépe. Během zítřejšího dne dále 
dojde ke konzultaci jednotlivých vyhlášených fichí s pracovníky SZIFu, zda je vše v pořádku a budeme se snažit o co 
nejrychlejší vypsání. 
 
Pravidla, bodová hodnocení apod. zůstala zachována, zde nejsou zaznamenány žádné změny. 
 
Tímto Vás žádám jako členy Rady MAS Via rustica o.s. o schválení vyhlášení poslední výzvy č. 8 a prosím o Vaše 
vyjádření po e-mailu, zda s touto výzvou takto souhlasíte. Alokace v tuto chvíli není směrodatná, je povoleno 
s alokací výzvy během administrativních úkonů hýbat až do data schvalování pořadníku žádostí a vybíráním 
podpořených a nepodpořených projektů. Výzva bude během dnů 14-15.1.2014 uveřejněna na webových stránkách a 
dále pak bude rozeslána na veškeré relevantní kontakty, obce, apod. 
 
V současné době již mám zaznamenány 2 projekty, které hodlají žadatelé předložit – obec Košetice (opakovaný 
projekt), obec Těchobuz (další navazující etapy projektu), město Pacov od podání ustoupilo. Předpoklad je schválení 
max. 2-3 projektů. 
 
Předem Vám děkuji za velmi rychlou spolupráci a těším se na brzké shledání při jednání Rady MAS Via rustica o.s. 
 
 
 
s pozdravem a přáním hezkého dne 

 

 

Bc. Jiří Hodinka 

Tel.: 776 615 478 

E-mail: jiri.hodinka@gmail.com 

 


