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Státní zemědělský intervenční fond dne 9. února 2009 schválil 450 Žádostí o dotaci v rámci pátého kola příjmu žádostí Programu 
rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 257.170.581,- Kč. 
Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS, následné kontroly SZIF a s ohledem na přidělené 
finanční prostředky pro jednotlivé MAS na rok 2008. Ke schvalování došlo u 46 místních akčních skupin z celkového počtu 48 
schválených místních akčních skupin. U dvou místních akčních skupin bylo schvalování odloženo z důvodu vyřizování jejich 
odvolání k některým projektům, které řeší ministerstvo zemědělství. 
V souvislosti se zveřejněním seznamů schválených žádostí upozorňujeme na tiskovou zprávu ministerstva zemědělství vydanou dne 
25. 2. 2009, v níž je uvedena problematika DPH, která se bude týkat některých schválených projektů (podrobněji toto bude 
ustanoveno v návrhu Dohody s příjemcem dotace). 
 
 
Název MAS: Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob 
Registrační číslo MAS: 07/002/41100/780/000038 
 

Číslo Registrační číslo žádosti Název subjektu Název projektu Kč* 

1. 08/005/41200/038/000125 Obec Pazderna 
Prostor pro radost - obnova společenských 
místností v obci Pazderna 1 729 501 

2. 08/005/41200/038/000134 Obec Metylovice Obnova a úprava intravilánu 1 172 745 

3. 08/005/41200/038/000162 TOZOS spol. s r.o. 
Rekonstrukce systému kejdového hospodářství a 
modernizace technologie krmení ve velkovýkrmně 
prasat 

800 000 

4. 08/005/41200/038/000174 Miroslav Herot Boudy pro telata 72 000 

5. 08/005/41200/038/000180 
Město Frýdlant 
nad Ostravicí 

Oprava povrchů chodníků na MK Bezručova  
v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí 349 432 

6. 08/005/41200/038/000201 Obec Pražmo Rekonstrukce budovy mateřské školy - II. etapa 1 261 696 

7. 08/005/41200/038/000205 Obec Třanovice 
Chodník od autobusové zastávky "Zadky"  
ke křižovatce I/48 a II/474 - úsek A 1 782 000 

8. 08/005/41200/038/000206 Obec Soběšovice Výstavba hospodářské budovy u hasičské zbrojnice 1 644 378 

9. 08/005/41200/038/000221 Obec Bruzovice 
Rekonstrukce budovy Základní a Mateřské školy – 
Bruzovice 1 800 000 

10. 08/005/41200/038/000228 Obec Lučina Rekonstrukce obřadní síně a klubu důchodců 381 292 

11. 08/005/41200/038/000241 
Svazek obcí 

Morávka-Pražmo 
Obnova a následná údržba veřejné zeleně v obcích 
Pražmo a Morávka 1 505 287 

 
Kč* = dotace požadovaná 

Místní akční skupina Pobeskydí  
- zájmové sdružení právnických osob 
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