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Výzva č. 6  
k předkládání žádostí o dotaci  

 
Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob (dále také jen „MAS Pobeskydí) 
vyhlašuje Výzvu č. 6 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. 
 
 

Název MAS:  Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob 
 
Registrační číslo MAS:  07/002/41100/780/000038 
 
Název SPL:  Strategický plán LEADER MAS Pobeskydí  
 
Seznam vyhlášených fichí a předpokládaná finanční alokace: 

Čís. fiche Název fiche Předpokládaná alokace 

1 Občanská vybavenost 4 749 620,- Kč 

3 Rozvoj zemědělského podnikání 1 006 860,- Kč 

4 Cestovní ruch 1 892 631,- Kč 

Předpokládaná alokace na Výzvu č. 6 celkem 7 649 111,- Kč 

 
Upozornění pro žadatele: Vzhledem k omezeným finančním možnostem je nutno dodržet podmínku, že 
 požadovaná dotace na realizaci projektu nepřesahuje předpokládanou alokaci v Kč 
 na příslušnou fichi. K podpoře mohou být vybrány pouze ty projekty, které lze 
 podpořit v plné požadované výši dotace. Žádosti s požadovanou dotací vyšší, než je 
 příslušná předpokládaná alokace, nebudou hodnoceny a administrace těchto žádostí 
 bude ukončena. 
 
Datum vyhlášení výzvy: 25. 11. 2011 
 
Zahájení příjmu žádostí: 28. 11. 2011 (příjem žádostí v pracovních dnech od 7.30 do 14.30 hod.) 
 
Ukončení příjmu žádostí: 16. 12. 2011 ve 14.00 hod. 
 
Místo podávání žádostí: MAS Pobeskydí 
 739 53  Třanovice čp. 1 
 Podnikatelské centrum – Kapplův dvůr, vchod C, 1. patro 

Upozorňujeme žadatele, že je nezbytné, aby si telefonicky dohodli datum a čas 
podání žádosti předem na č. tel.: 558 431 068 (V. Kratochvílová) nebo 
558 431 083 (A. Struhalová). Datum a čas podání žádosti nemají vliv na hodnocení 
projektu. 

 
Informace o termínu příjmu povinných příloh k žádosti o dotaci: 

 Všechny povinné přílohy k žádosti o dotaci dle příslušné fiche je nutno předložit 
 spolu se žádostí o dotaci. Neúplné žádosti o dotaci, tj. bez předepsaných povinných 
 příloh v požadované formě a rozsahu nebudou přijaty. 

 
Odkaz na internetové stránky: 

Znění vyhlášených fichí, Pravidla IV.1.2, Metodika pro tvorbu Fichí a specifické 
podmínky opatření IV.1.2, formuláře žádostí a další potřebné dokumenty a aktuální 
informace k této výzvě jsou zveřejněny na internetových stránkách 
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www.pobeskydi.cz, sekce (rychlý přístup): LEADER – 6. výzva, resp. sekce: 
LEADER 2007 – 2013 / šestá výzva. 

 
Termín registrace žádostí na RO SZIF: 

Registrace na RO SZIF proběhne v únoru 2012 v rámci 15. kola Programu rozvoje 
venkova ČR 2007 – 2013. Uzavření dohody o dotaci se předpokládá v červnu až 
červenci 2012. 

 
Územní vymezení:  Projekt musí být realizován na katastrálním území obcí, které jsou začleněny do 

 území působnosti MAS Pobeskydí (pokud není v příslušné fichi uvedena výjimka): 
 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/uzemi/mapa/.  

 
Způsob podávání žádostí:  
 Žádost o dotaci se podává samostatně v rámci jedné fiche (není možné na základě 

více fichí podat jeden projekt). V dané výzvě může žadatel podat v rámci jedné fiche 
pouze jedinou žádost o dotaci. Žadatel podává na MAS žádost o dotaci 
v elektronické verzi a všechny přílohy k žádosti v jednom tištěném vyhotovení. 
Písemná podoba žádosti bude žadateli vytištěna pracovníkem MAS. Žádost o dotaci 
předkládá a podepisuje žadatel před pracovníkem MAS osobně (v případě 
právnických osob pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se 
stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou 
právnickou osobu) nebo prostřednictvím zmocněného zástupce, který se prokáže 
plnou mocí. Pokud žadatel podává žádost prostřednictvím zmocněného zástupce, 
musí zmocněný zástupce předložit zvlášť vytištěná čestná prohlášení s podpisem 
žadatele (v případě právnických osob v souladu se stanoveným způsobem pro 
právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu). Úřední ověření 
podpisů se nevyžaduje.  

 
Kontaktní osoby pro poskytování informací:  
   Ing. Oto Onderek, ředitel - manažer pro realizaci SPL, tel.: 558 431 061, 
   mob.: 777 863 384, e-mail: onderek@pobeskydi.cz 
   Věra Kratochvílová, manažerka MAS, tel.: 558 431 068, mob.: 608 770 496, 
   e-mail: kratochvilova@pobeskydi.cz 
   Ing. Aneta Struhalová, administrátorka projektů, tel.: 558 431 083, 
   mob.: 732 704 813, e-mail: struhalova@pobeskydi.cz 
 
Konzultace:   MAS Pobeskydí poskytuje konzultace a odbornou pomoc při zpracování žádosti 

o dotaci. Termín konzultace je nutno dohodnout telefonicky předem u některé z výše 
uvedených kontaktních osob. 

 
 

 
 
 
  Ing. Oto Onderek, v. r. 

        předseda programového výboru 
        MAS Pobeskydí 
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