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PF 2012 – poděkování a stručné shrnutí roku 2011

Vážení členové, přátelé MAS Pobeskydí,

dovolte mi, abych Vám s blížícím  se  koncem  roku  2011  poděkoval  za  podporu  a  spolupráci  při  realizaci  Strategického  plánu  
LEADER MAS Pobeskydí. V tomto roce máme úspěšně  za sebou  vyhlášení  tří výzev, a to výzvy č. 4, č. 5 a výzvy č. 6. Příjem  žádostí 
o dotaci v šesté výzvě byl  ukončen 16. prosince. Spolu s příjemci dotací  jsme letos  do  úspěšného konce dovedli 13  projektů, jejichž 
celkové výdaje činily 23 843 168,- Kč a celková výše proplacené dotace činila 13 763 276,- Kč. Co nás čeká v roce 2012? Začátkem roku 
bude z naší  strany probíhat administrace projektů přijatých  ve výzvě č. 6 a jejich výběr k podpoře. Nadále budou postupně  realizovány 
projekty z výzev č. 3, 4, 5 a 6. V letních  měsících  bude  vyhlášena další výzva k podávání žádostí o dotaci. V rámci monitoringu 
bude vyhodnocen stav realizace strategického plánu k 31. 12. 2011. Nadále budeme rozvíjet partnerské vztahy jak s místními akčními  
skupinami, tak i s dalšími subjekty v ČR i v zahraničí. Jako doposud budeme poskytovat pomoc při získávání dotací z různých 
dotačních titulů zejména obcím, ale i dalším subjektům v území působnosti naší  místní  akční skupiny. V neposlední řadě bude nutné 
se začít zabývat také přípravou na nadcházející programovací období  EU 2014 – 2020. Rád bych také poděkoval zaměstnancům 
MAS Pobeskydí, kolegům z programového výboru, členům valné hromady, výběrové a kontrolní komise, spolupracujícím firmám 
a jednotlivcům za jejich spolupráci. 
Všem také přeji příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2012 hodně zdraví, pohody a úspěchů. Na další spolupráci se těší
       Ing. Oto Onderek

předseda programového výboru

Tato  konference se konala  ve dnech 14. – 16. listopadu v Sedlčanech a Sedleci-Prčici a pořádal ji Spolek pro obnovu venkova ČR  
v rámci  Celostátní  sítě pro  venkov, zřízené  Ministerstvem  země-
dělství ČR, v součinnosti s Národní sítí místních akčních skupin ČR. 
Dalšími  partnery konference bylo Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo dopravy ČR 
a  Středočeský  kraj. Konference dostala podtitul  „Venkov v Prčici“ 
a zúčastnilo se jí 250 zástupců samospráv, státní správy a lidí z or-
ganizací i privátních subjektů, kteří se zabývají rozvojem venkova 
nebo na  venkově působí. Jednání probíhalo ve čtyřech skupinách 
podle předem daných témat, a to Rozvoj a ekonomika  venkova, 
Venkov, tradice, rodina, Zemědělství a životní prostředí a Veřejná 
osobní doprava na venkově. 

Podrobné informace naleznete na webových stránkách 
www.nsmascr.cz. 

Věra Kratochvílová, manažerka MAS
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V roce 2010 byla MAS Pobeskydí vyhlášena  výzva č. 3. Bylo možné předkládat projekty mj. do Fiche č. 2 - Kulturní  dědictví  a  tradice. 
Tuto možnost využila také obec Lhotka, která podala projekt na obnovu kaple z roku 1844. Vedle kaple stojí litinový kříž zdobený plas-
tikou Ježíše Krista. Kapli spolu s křížem lze zařadit mezi nejcennější kulturní dědictví obce Lhotka, jejíž historie se datuje  od 14. století. 
Předmětem projektu byly stavební práce, které zahrnovaly výměnu krytiny střechy, obnovu vnějších omítek včetně opadaných říms, 
obnovu pískovcového  podstavce litinového kříže, zhotovení kované  mříže, která  plní dvě funkce. Jednak  zajišťuje  vhodné  klimatické 
podmínky uvnitř kaple a za druhé umožňuje návštěvníkům a turistům shlédnutí interiéru. Po provedených stavebních pracích odpo-
vídá vzhled této kaple původnímu a došlo tak k obnovení a zachování její kulturní a historické hodnoty. 
Celkové výdaje projektu: 1 008 232,- Kč, poskytnutá dotace: 757 674,- Kč.      
              Ing. Aneta Struhalová

administrátorka projektů

Žádost o proplacení výdajů

Po ukončení realizace projektu se podává Žádost o proplacení výdajů v termínu stanoveném v Dohodě. Pokud termín předložení 
Žádosti o proplacení výdajů nebudete schopni dodržet, je zapotřebí podat Hlášení o změnách (viz článek v minulém čísle). Žádost 
o proplacení výdajů včetně všech relevantních příloh se nejprve předkládá ke kontrole na MAS (5 pracovních dnů před termínem) 
a následně se Žádost osobně (statutární  zástupce) podává na RO SZIF (v obou případech je vhodné si dohodnout termín). K Žádosti 
o proplacení se přikládá další dokumentace dle vygenerovaného seznamu na Žádosti o proplacení, mezi jinými:
• účetní/daňové doklady (vč. dokladů o zaúčtování),
• doklady o úhradě závazku,
• doklad o vedení bankovního účtu, na který bude poskytnuta dotace a ze kterého byly zaplaceny výdaje projektu,
• kolaudační souhlas nebo oznámení o užívání stavby nebo čestné prohlášení,
• dokumentace k zadávacímu řízení dle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení,
• soupiska účetních dokladů (předepsaný formulář PRV),
• položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku způsobilých výdajů (vč. stavebního položkového 

rozpočtu ideálně v souladu s RTS, a.s. Brno s přesně definovanými položkami),
• doklad o posouzení shody – ES prohlášení o shodě při nákupů  strojů nebo technologií (od 4. Výzvy  pouze u nákupů nad 100 tis. Kč) 

a technická dokumentace k výrobku (od 4. výzvy pouze při kontrole na místě).

Kontrola na místě

Po předání žádosti o proplacení na SZIF lze  očekávat v následujících dnech či týdnech  kontrolu  na místě. V rámci této kontroly se 
provádí fyzická kontrola předmětu a výsledků (výstupů) projektu. Kontrolováno je např. dodržení technických parametrů projektu 
např. velikost užitné plochy, počet svítidel, délka silnice, počet místností, vybavení vč. výrobních čísel apod. (soulad s Žádostí o dotaci 
a jejími  přílohami, Hlášeními o změnách, fakturami, dodacími  listy atd.). Dále je při kontrole na místě kontrolována technická 
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dokumentace  ke strojům, technologiím apod., vedení účetnictví  projektu (sjetina  z  analytické  účetní/podrobné  evidence projektu), 
čerpání  dotace  v  minulých 3  letech – účet dotací, vlastnické vztahy k předmětu projektu (výpis z katastru, nájemní smlouvy na 5 let 
nebo s 5letou výpovědní lhůtou od podpisu Dohody apod.)
Nejpozději do 12 týdnů od zaregistrování Žádosti o proplacení, případně ode dne doplnění chybějící dokumentace, v případě  nezjištění 
nedostatků, je výše dotace schválena a následně do 21 dnů proplacena.

Udržitelnost projektu a publicita projektu

Po dobu 5 let od podpisu Dohody běží lhůta vázanosti projektu na účel. V této době je nutno dodržet účel projektu garantovaný 
v Žádosti o dotaci a podmínky a povinnosti  vyplývající s přidělení  preferenčních  kritérií např. vytvořit a udržet pracovního místa. Dále  
není přípustný prodej nebo pronájem (pokud nebylo  řešeno již v Žádosti o dotaci a schváleno  SZIF) majetku pořízeného (upraveného) 
za přispění dotace. V neposlední řadě je po dobu udržitelnosti projektu nutno dodržet pravidla pro publicitu projektu.

Příjemce dotace je zavázán dodržet ustanovení týkajících se požadavků na publicitu v souladu s Pravidly. Příjemci dotace LEADER 
tyto povinnosti většinou splní umístěním viditelné informační tabule dle závazného vzoru v místě realizace projektu a to v případě, 
že celkové výdaje projektu vedou k investici přesahující 50 000 EUR. Informační  tabule se instaluje po ukončení realizace projektu, tj. 
instalace informační  tabule  musí být provedena příjemcem dotace nejpozději v den obdržení finančních  prostředků  na běžný účet 
a je na daném místě umístěna po celou dobu udržitelnosti propagovaného projektu.

Formulář Žádost o proplacení  výdajů a Soupiska účetních  dokladů (vč. instruktážních listů), Seznam dokumentace k zadávacímu řízení 
jsou ke stažení na stránkách SZIF a MAS (balíček k žádosti o proplacení). Bližší informace naleznete v Pravidlech  IV.1.2 (+ Metodice 
resp. Samostatné příloze č. 9), případně Dohodě. Žadatelům doporučujeme přečíst si rovněž podrobnější  související články zveřejněné 
na našich internetových stránkách a zejména Žádost o proplacení vč. příloh v dostatečném časovém předstihu konzultovat na MAS.

Ing. Krystyna Nováková
účetní – ekonom

S nástupem nového roku 2012 vstupuje realizace Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí do blížícího  se  konce  programovacího 
období 2007 – 2013. Stav realizace projektů průběžně  monitorujeme a zde přinášíme  aktuální statistické  informace  ve  formě grafů 
o projektech v jednotlivých členských  mikroregionech MAS Pobeskydí a dvou  nečlenských  obcích (počty  obyvatel  jsou uvedeny 
k 31. 12. 2010): 
- Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy (13 obcí, 27 547 obyvatel – včetně Lhotky), 
- Sdružení obcí povodí Stonávky (10 obcí, 8 597 obyvatel), 
- Sdružení obcí povodí Morávky (10 obcí, 11 445 obyvatel), 
- Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady (10 obcí, 15 499 obyvatel), 
- Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice (8 obcí, 21 553 obyvatel - včetně Lhotky a bez  Kateřinic), 
- obce Chotěbuz a Horní Suchá (5 706 obyvatel).

Výše požadovaných, schválených a proplacených dotací na území jednotlivých mikroregionů k 30. 11. 2011:     
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Kancelář:
Místní akční skupina Pobeskydí - z.s.p.o.
Třanovice čp. 1
739 53

e-mail: mas@pobeskydi.cz
tel.: +420 558 431 068
www.pobeskydi.cz
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Počet podaných, schválených a proplacených žádostí o dotaci k 30. 11. 2011:

Výše proplacených dotací přepočtené na 1 obyvatele dle jednotlivých mikroregionů k 30. 11. 2011:

Přehled všech zrealizovaných projektů s krátkým popisem a fotografiemi jsou uveřejněny na našich webových stránkách  
www.pobeskydi.cz " sekce LEADER 2007-2013 " Podpořené projekty.  
               

Ing. Aneta Struhalová
administrátorka projektů
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