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Výzva č. 2 k předkládání žádostí o dotaci 

Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob (dále jen „MAS Pobeskydí“) vyhlašuje 
Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, osy IV – 
LEADER, opatření IV.1.2 – Realizace místní rozvojové strategie na projekty v rámci Strategického plánu 
LEADER MAS Pobeskydí pro následující Fiche:  
 

Fiche č. 1 – Občanská vybavenost 

Příjemce dotace:  
- obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a svazky obcí dle zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- občanská sdružení podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 
227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon 
o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace),  

- zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, 

- církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 
náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). 

Výše dotace: 90 % způsobilých výdajů 

Max. výše způsobilých výdajů na projekt:  2 000 000,- Kč 

Min. výše způsobilých výdajů na projekt:      100 000,- Kč 

Oblasti podpory: obnova a/nebo výstavba zařízení: 
- v oblasti sociální infrastruktury (domy s pečovatelskou službou, centra pro seniory, domovy důchodců) 

včetně stravovacích zařízení; 
- v oblasti kulturní infrastruktury (pro kulturní a spolkovou činnost); 
- v oblasti péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně doprovodných stravovacích zařízení a dětských 

hřišť; 
- v oblasti vzdělávání (venkovské školy) včetně doprovodných stravovacích zařízení; 
- v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit, základní obchodní infrastruktury, např. ordinace lékaře, hřiště, 

parky, víceúčelová sportovně-společenská centra (včetně rekonstrukce a přestavby stávajících objektů 
a ploch, které sloužily původně k jiným účelům); 

- občanské vybavenosti pro veřejnou správu, budov hasičských zbrojnic apod. 
 

Fiche č. 2 – Kulturní dědictví a tradice 

Příjemce dotace:   
- obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a svazky obcí dle zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- občanská sdružení podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 
227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon 
o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace),  
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- zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, 

- církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 
náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). 

Výše dotace: 90 % způsobilých výdajů 

Max. výše způsobilých výdajů na projekt:  2 000 000,- Kč 

Min. výše způsobilých výdajů na projekt:       100 000,- Kč 

Oblasti podpory: vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví; vypracování programů regenerace 
památkově významných území, plánů péče o území; vypracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově; 
obnova a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků; revitalizace (včetně případné 
stavební obnovy) historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů i soliterních dřevin; parkové úpravy okolí 
objektů kulturního dědictví; stavební obnova a/nebo výstavba nových výstavních expozic a muzeí; pořízení 
zařízení a vybavení nutné pro provoz výstavních expozic, muzeí. 
 

Fiche č. 3 – Rozvoj zemědělského podnikání 

Příjemce dotace: 
- zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu 

se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 
- 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 k zemědělské výrobě. 

Výše dotace:  
- 60 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech, 
- 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech, 
- 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných 

oblastech, 
- 40 % způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných 

oblastech. 

Max. výše způsobilých výdajů na projekt:  2 000 000,- Kč 

Min. výše způsobilých výdajů na projekt:      100 000,- Kč 

Oblasti podpory: rekonstrukce a výstavba nových staveb, včetně nezbytných manipulačních ploch pro živočišnou 
a rostlinnou výrobu; pořízení nebo modernizace technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu; využití 
a zpracování biomasy pro vlastní spotřebu. 
 

Fiche č. 4 – Cestovní ruch 

Příjemce dotace: 
- zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu 

se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 
- nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají kratší než dvouletou historii 

v oblasti podnikání v cestovním ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci. 

Výše dotace: 
- 60 % způsobilých výdajů pro malé podniky, 
- 50 % způsobilých výdajů pro střední podniky, 
- 40 % způsobilých výdajů pro velké podniky. 

Max. výše způsobilých výdajů na projekt:  2 000 000,- Kč 

Min. výše způsobilých výdajů na projekt:       100 000,- Kč 

Oblasti podpory: vybudování a tvorba pěších a lyžařských tras, vinařských stezek a hippostezek mimo území 
lesů; výstavba (případně přestavba budovy), obnova a nákup vybavení malokapacitních ubytovacích 
a stravovacích zařízení; výstavba, přestavba, modernizace, rekonstrukce a nákup vybavení půjčoven sportovního 
vybavení; výstavba, přestavba, modernizace, rekonstrukce objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití.  
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Fiche č. 5 – Životní prostředí a infrastruktura 

Příjemce dotace:  
- obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a svazky obcí dle zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- občanská sdružení podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 
227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon 
o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace), 

- zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, 

- církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 
náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). 

Výše dotace: 90 % způsobilých výdajů 

Max. výše způsobilých výdajů na projekt:  2 000 000,- Kč 

Min. výše způsobilých výdajů na projekt:       100 000,- Kč 

Oblasti podpory: obnova a/nebo výstavba místních komunikací III. a IV. třídy (vč. doprovodné silniční vegetace, 
příslušenství); obnova veřejných prostranství obce, osvětlení, oplocení, venkovního mobiliáře; obnova a/nebo 
výstavba čekáren na zastávkách hromadné dopravy; obnova a úprava intravilánů (vč. nákupu techniky 
pro údržbu zeleně); rekonstrukce a budování technické infrastruktury – vodovodní, kanalizační vč. ČOV; 
budování a/nebo obnova ostatních sítí technické infrastruktury. 
__________________________________________________________________________________________ 

Územní vymezení 
Projekt musí být realizován na katastrálním území obcí, které jsou začleněny do území působnosti MAS 
Pobeskydí: Albrechtice, Baška, Bílá, Brušperk, Bruzovice, Čeladná, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní 
Tošanovice, Fryčovice, Frýdlant nad Ostravicí, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, 
Horní Suchá, Hukvaldy, Chotěbuz, Janovice, Komorní Lhotka, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Kunčice 
pod Ondřejníkem, Lhotka, Lučina, Malenovice, Metylovice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Ostravice, Palkovice, 
Pazderna, Pražmo, Pržno, Pstruží, Raškovice, Ropice, Řeka, Smilovice, Soběšovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, 
Staré Hamry, Staříč, Střítež, Těrlicko, Třanovice, Vělopolí, Vojkovice, Vyšní Lhoty a Žermanice. Mapa tohoto 
území je zveřejněna na http://www.pobeskydi.cz/files/Mapa-Pobeskydi-nova.jpg. 
 
Doba realizace projektu 
Doba realizace projektu je max. 24 měsíců (ve specifických případech 36 měsíců) od podpisu Dohody 
o poskytnutí dotace, což je také nejzazším termínem pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na RO SZIF. 
Nejméně 5 pracovních dnů předem je nutno přeložit Žádost o proplacení výdajů ke kontrole na MAS Pobeskydí. 
Způsobilé výdaje mohou být realizovány od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF, s výjimkou výdajů 
nutných k přípravě projektu a výdajů spojených s nákupem nemovitosti, které mohou být realizovány 
od 1. 1. 2007. 
 

Datum vyhlášení výzvy:  9. 3. 2009 

Zahájení příjmu žádostí:  6. 4. 2009 (žádosti budou přijímány v prac. dnech od 7.30 do 15.00 hod.) 

Ukončení příjmu žádostí: 21. 4. 2009, 14.00 hod. 

Místo podávání žádostí:  MAS Pobeskydí, 739 53  Třanovice č.p. 1, Podnikatelské centrum –  
    Kapplův dvůr, vchod C 
 
Způsob podávání žádostí 
V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci. 
Žádosti o dotace (nepodepsané) musí být doručeny osobně žadatelem, resp. oprávněným zástupcem 
statutárního orgánu žadatele nebo pověřeným zástupcem s úředně ověřenou plnou mocí, a to v 1 tištěném 
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originále a na CD nosiči ve formátu .pdf. Projekt dle předepsané osnovy musí být předložen v 1 tištěném originále 
a na CD nosiči ve formátu .doc nebo .pdf. Pro oba dokumenty se použije pouze 1 CD. Všechny ostatní přílohy 
k žádosti se předkládají v jednom vyhotovení v tištěné podobě. Doplnění veškerých podpisů žadatele bude 
provedeno až při příjmu žádostí před pracovníkem MAS Pobeskydí. Nutno přeložit průkaz totožnosti. V případě, 
že žádost je doručena pověřeným zástupcem, musí být Čestné prohlášení opatřeno úředně ověřeným podpisem 
žadatele, resp. oprávněného zástupce statutárního orgánu. Doporučuje se dobu přeložení žádosti dohodnout 
telefonicky předem. 
 
Další informace a kontakty 
Veškerá dokumentace potřebná pro zpracování a předkládání žádostí a další aktuální informace (Pravidla 
pro opatření IV.1.2, Žádost o dotaci, závazná osnova projektu – viz. Příloha č. 2 Pravidel IV.1.2., přílohy, 
předepsané formuláře, instruktážní listy apod.) jsou uvedeny na internetových stránkách Státního zemědělského 
intervenčního fondu (SZIF) www.szif.cz, sekce: „Program rozvoje venkova“ – „osa IV“ – „opatření IV.1.2 
Realizace místní rozvojové strategie“. Specifická dokumentace MAS Pobeskydí, tj. Výzva, Strategický plán 
LEADER MAS Pobeskydí, úplné znění jednotlivých Fichí, vč. způsobilých výdajů, jsou zveřejněny 
na internetových stránkách www.pobeskydi.cz, sekce: „LEADER“ – „LEADER 2007 – 2013“, kde jsou také 
odkazy nebo přímo dokumenty obsažené na internetových stránkách SZIF. Dodržení podmínek ve výše 
uvedených dokumentech a soulad projektu se Strategickým plánem LEADER MAS Pobeskydí je pro přijetí 
žádosti nezbytné. 

Kontaktní adresa: MAS Pobeskydí, 739 53  Třanovice č.p. 1, tel.: 558 431 068, e-mail: mas@pobeskydi.cz. 
Kontaktní osoby:  Ing. Oto Onderek, manažer pro realizaci SPL, tel.: 558 431 061, mob.: 777 863 384, e-mail: 

onderek@pobeskydi.cz  
 Bc. Aneta Struhalová, tel.: 558 431 083, mob.: 732 704 813, e-mail: struhalova@pobeskydi.cz 
 Věra Kratochvílová, tel.: 558 431 068, mob.: 608 770 496, e-mail: kratochvilova@pobeskydi.cz 
 
 
 

  Ing. Oto Onderek, v. r. 
        předseda programového výboru 

      MAS Pobeskydí  


