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Dne 10. června 2011 zasedala Výběrová komise MAS Pobeskydí, která provedla bodové hodnocení a výběr 
podaných žádostí v rámci osy IV - 
rozvoje venkova. Celkem bylo podáno
žádosti do Fiche 2 – Kulturní dědictví a tradice, 5
do Fiche 4 – Cestovní ruch. Následně u podaných žádostí probě
přijatelnosti. Touto kontrolou prošly všechny podané žádosti
všech 27 přijatých žádostí, ze kterých bylo k

 
Fiche 1 – Občanská vybavenost
 
Celkem přijato 17 projektů: 

• z toho 12 projektů bylo předloženo obcemi, 1 městem, 3 projekty neziskovými organizacemi, 
    1 církevní organizací  

• 14 projektů je zaměřeno na rekonstrukci/obnovu budov/společenských sálů, 3 projekty řeší 
výstavbu/revitalizaci hřišť   

 
Požadovaná dotace podaných projektů:

•   19,1 mil. Kč z toho:   16,5 mil. Kč na rekonstrukci/obnovu budov/společenských sálů 
         2,6 mil. Kč na výstavbu hřišť

• Celkový převis poptávky tak činí 
 

Vybráno výběrovou komisí:  
Bylo vybráno 6 projektů. Celková dotace poskytnuta na realizaci těchto vybraných projektů činí 
 

Fiche 2 – Kulturní dědictví a tradice
 
Celkem podány 4 projekty: 

• z toho 3 projekty předložené církevní organizací a 1 projekt obcí
• 3 projekty zaměřené na rekonstrukci/obnovu kostela či kaple, 1 projekt na rekonstrukci muzea

 
Požadovaná dotace podaných projektů:

•  3,1 mil. Kč  
• Celkový převis poptávky tak činí 

 
Vybráno výběrovou komisí:  
Byly vybrány 2 projekty. Celková dotac
 

Fiche 3 – Rozvoj zemědělského podnikání
 
Celkem podáno 5 projektů: 

• z toho 1 projekt předložen právnickou osobou a 4 projekty fyzickou osobou
• 3 zaměřeny na pořízení technologií, 1 na 
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Zasedání výběrové komise 

zasedala Výběrová komise MAS Pobeskydí, která provedla bodové hodnocení a výběr 
 LEADER (opatření IV.1.2 - Realizace místní rozvojové strategie) 

podáno 27 žádostí, z toho 17 žádostí do Fiche 1 – Občanská vybavenost, 4 
Kulturní dědictví a tradice, 5 žádostí do Fiche 3 – Rozvoj zemědělského podnikání

. Následně u podaných žádostí proběhla administrativní kontrola a kontrola 
Touto kontrolou prošly všechny podané žádosti. Výběrové komisi bylo tedy k

žádostí, ze kterých bylo k podpoře vybráno 12.  

Občanská vybavenost 

z toho 12 projektů bylo předloženo obcemi, 1 městem, 3 projekty neziskovými organizacemi, 

14 projektů je zaměřeno na rekonstrukci/obnovu budov/společenských sálů, 3 projekty řeší 
 

projektů: 
z toho:   16,5 mil. Kč na rekonstrukci/obnovu budov/společenských sálů 
2,6 mil. Kč na výstavbu hřišť 

Celkový převis poptávky tak činí 13 mil. Kč. 

projektů. Celková dotace poskytnuta na realizaci těchto vybraných projektů činí 

Kulturní dědictví a tradice 

z toho 3 projekty předložené církevní organizací a 1 projekt obcí 
3 projekty zaměřené na rekonstrukci/obnovu kostela či kaple, 1 projekt na rekonstrukci muzea

projektů: 

Celkový převis poptávky tak činí 1,8 mil Kč. 

. Celková dotace poskytnutá na realizaci těchto vybraných projektů činí 

Rozvoj zemědělského podnikání 

z toho 1 projekt předložen právnickou osobou a 4 projekty fyzickou osobou 
3 zaměřeny na pořízení technologií, 1 na rekonstrukci, 1 na novou výstavbu 

ččiinneekk““  

Místní akční skupina Pobeskydí  
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739 53 Třanovice čp. 1 
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zasedala Výběrová komise MAS Pobeskydí, která provedla bodové hodnocení a výběr 
ce místní rozvojové strategie) Programu 

Občanská vybavenost, 4 
Rozvoj zemědělského podnikání, 1 žádost 

hla administrativní kontrola a kontrola 
. Výběrové komisi bylo tedy k hodnocení předloženo 

z toho 12 projektů bylo předloženo obcemi, 1 městem, 3 projekty neziskovými organizacemi,  

14 projektů je zaměřeno na rekonstrukci/obnovu budov/společenských sálů, 3 projekty řeší 

z toho:   16,5 mil. Kč na rekonstrukci/obnovu budov/společenských sálů          

projektů. Celková dotace poskytnuta na realizaci těchto vybraných projektů činí 6 265 833,- Kč.  

3 projekty zaměřené na rekonstrukci/obnovu kostela či kaple, 1 projekt na rekonstrukci muzea 

na realizaci těchto vybraných projektů činí 1 332 000,- Kč. 



Požadovaná dotace podaných projektů: 
• 2,6 mil Kč  

 
Vybráno výběrovou komisí:  
Byly vybrány 3 projekty. Celková dotace poskytnuta na realizaci těchto vybraných projektů činí 1 325 250,- Kč.  
 
 
Fiche 4 – Cestovní ruch 
 
Podán 1 projekt: 

• projekt předložen právnickou osobou 
• projekt je zaměřen na rozšíření kapacity ubytování  

 
Požadovaná dotace podaných projektů: 

• 1,1 mil. Kč  
 
Vybráno výběrovou komisí:  

• 1 podpořený projekt. Celková dotace poskytnutá na realizaci tohoto projektu činí 1 199 573,- Kč. 
• Z alokace na fichi nedočerpáno 0,3 mil. Kč. 

 
 

 
Dne 17. června 2011 budou žádosti předány k dalšímu řízení na RO SZIF v Opavě. 
 
 
 
 
 
 


