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Evropský zemědě lský  fond  pro  rozvo j  venkova:  Evropa inves t u je  do  venkovských ob las t í .  

„Pobeskydí bude atraktivním místem 
pro zdravý život, práci i odpočinek“. 

 Třanovice, 1. 6. 2010 
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Dne 31. 5. 2010 zasedala Výběrová komise MAS Pobeskydí, která provedla bodové hodnocení a výběr 

podaných žádostí v rámci osy IV - LEADER (opatření IV.1.2 - Realizace místní rozvojové strategie) Programu 

rozvoje venkova. Celkem bylo podáno 36 žádostí, z toho 16 žádostí do Fiche 1 – Občanská vybavenost, 4 

žádosti do Fiche 2 – Kulturní dědictví a tradice, 5 žádostí do Fiche 3 – Rozvoj zemědělského podnikání, 2 

žádosti do Fiche 4 – Cestovní ruch a 9 žádostí do Fiche 5 – Životní prostředí a infrastruktura. Následně u 

podaných žádostí proběhla administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. V průběhu této kontroly byla jedna 

žádost žadatelem stažena (žádost podaná do Fiche 1). Výběrové komisi bylo tedy k hodnocení předloženo 35 

žádostí, ze kterých bylo k podpoře vybráno 17. 

Fiche 1 – Občanská vybavenost 

Celkem podáno 15 projektů: 

• z toho 14 projektů bylo předloženo obcemi, 1 projekt svazkem obcí 

• 10 projektů je zaměřeno na rekonstrukci/obnovu budov, 5 projektů řeší výstavbu/revitalizaci hřišť   

Požadovaná dotace podaných projektů: 

•   19,4 mil Kč z toho: 13,2 mil Kč na rekonstrukci/obnovu budov/ společenských sálů 

                  6,2 mil Kč na výstavbu hřišť 

• Celkový převis poptávky tak činí 13,2 mil Kč. 

Vybráno výběrovou komisí:  

5 projektů. 4 projekty jsou zaměřeny na rekonstrukci/obnovu budov, 1 na rekonstrukci hřišť. Celková dotace 

poskytnuta na realizaci těchto vybraných projektů činí 7 949 361,- Kč  

 

Fiche 2 – Kulturní dědictví a tradice 

Celkem podány 4 projekty: 

• z toho 3 projekty byly předloženy církevní organizací, 1 projekt obcí  

• všechny projekty jsou zaměřeny na rekonstrukci/obnovu sakrálních památek  

Požadovaná dotace podaných projektů: 

•  4,4 mil Kč  

• Celkový převis poptávky tak činí 2,6 mil Kč. 

Vybráno výběrovou komisí:  

2 projekty. Celková dotace poskytnutá na realizaci těchto vybraných projektů činí 2 688 984,- Kč  
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Fiche 3 – Rozvoj zemědělského podnikání 

Celkem podáno 5 projektů: 

• z toho 1 projekt předložen právnickou osobou a 4 projekty fyzickou osobou 

• 1 projekt zaměřen na modernizaci stáje pro skot, další na pořízení technologie chlazení mléka, 

pořízení fixační klece, rekonstrukci stáje a poslední na chov ovcí    

Požadovaná dotace podaných projektů: 

• 1,7 mil Kč  

Vybráno výběrovou komisí:  

podpořeny byly všechny přijaté projekty. Poskytnutá dotace tak činí 1 658 760,- Kč  

 

Fiche 4 – Cestovní ruch 

Celkem podány 2 projekty: 

• oba předloženy fyzickou osobou 

• 1 projekt zaměřen na modernizaci sportovně rekreačního areálu, druhý na realizaci malokapacitního 

ubytování 

Požadovaná dotace podaných projektů: 

• 2,3 mil Kč  

• Celkový převis poptávky tak činí 0,5 mil Kč. 

Vybráno výběrovou komisí:  

1 podpořený projekt. Poskytnutá dotace tak činí 1 122 000,- Kč  

 

Fiche 5 – Životní prostředí a infrastruktura 

Celkem podáno 9 projektů: 

• z toho 8 projektů bylo předloženo obcemi, 1 projekt církevní organizací 

• 3 projekty řeší výstavbu/obnovu komunikací/chodníků, 1 projekt je zaměřen na estetizaci centra obce, 

4 projekty se týkají rozšíření veřejného osvětlení, 1 projekt zřízení autobusové zastávky 

Požadovaná dotace podaných projektů: 

• 10,8 mil Kč z toho: 2,8 mil Kč na rekonstrukci/obnovu komunikací/chodníků 

                    1,8 mil Kč na estetizaci obce 

                     5,7 mil Kč na veřejné osvětlení 

        0,5 mil Kč na zastávku 

• Celkový převis poptávky tak činí 6,3 mil Kč 

Vybráno výběrovou komisí:  

4 projekty. Tři z těchto projektů jsou zaměřeny na obnovu osvětlení a jeden na rekonstrukci/obnovu chodníků. 

Celková dotace poskytnutá na realizaci těchto vybraných projektů činí 4 383 883,- Kč  

 

Dne 16. 6. 2010 budou žádosti předány k dalšímu řízení na RO SZIF v Opavě. 

 

 Věra Kratochvílová 

 manažerka MAS 

http://www.pobeskydi.cz/kontakty/

