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Ve dnech 17. až 18. května tohoto roku se konal v  krásném 
historickém městečku Štramberk druhý ročník mezinárodní 
konference LeaderFEST. Záštitu nad konferencí převzal hejtman 
Moravskoslezského kraje pan Jaroslav Palas, pořadatelem byla 
Národní síť místních akčních skupin ČR za podpory Ministerstva 
zemědělství ČR a samotného města Štramberk. Výkonní 
organizátoři, místní akční skupiny Moravskoslezského kraje, dali 
konferenci festivalový charakter. Byl to festival dokumentárních 
filmů o venkovu, úspěšně zrealizovaných projektů, inovací, 
partnerství, projektů spolupráce a festival hudebních a divadelních 
sborů a souborů. Velmi důležitým tématem konference byl 
dokument „Program LEADER a jeho zásady jako nástroj pro rozvoj 
nejen venkova“ zpracovávaný pro Evropský hospodářský a sociální 
výbor a dále pro Evropskou komisi. Jedná se  o další směřování 
metody LEADER v  programovacím období EU po roce 2013. Naše 
místní akční skupina měla na starosti zajištění doprovodného 
kulturního programu, čehož se úspěšně zhostila.
Konference měla vysokou účast zástupců místních akčních skupin nejen z České republiky, ale i ze 12 evropských zemí. Také naše 
MAS pozvala zástupce GAL du Pays Pontivy z Francie, což je místní akční skupina, se kterou v současné době prohlubujeme vzájemné 
vztahy a v  těchto dnech jsme si určili i okruhy spolupráce. Tito naši partneři vysoce hodnotili úroveň konference a vyjádřili obdiv 
a uznání k organizačnímu zajištění celé akce. LeaderFESTu se také zúčastnili někteří starostové z území působnosti MAS Pobeskydí 
a zástupci členů naší MAS. Věříme, že úspěšně započatá tradice konferencí LeaderFEST nezanikne a bude stejně úspěšně pokračovat 
i v následujících letech.

Věra Kratochvílová 
manažerka

V  rámci aktivit navazování mezinárodní spolupráce navštívili ve dnech 
25. – 29. května t.r. zaměstnanci spolu se zástupci členů MAS Pobeskydí 
Srbskou republiku, oblast Vojvodina. Účelem návštěvy bylo seznámit se 

s místními lidmi, zvyky, možnostmi a potřebami venkovských oblastí pro úspěšné navázání spolupráce v oblastech místního hospo-
dářství, zemědělství a cestovního ruchu. Jazykové bariéry jsme se obávat nemuseli, v mnoha zdejších obcích žijí potomci přistěhova-
lých Slováků z dob osídlování území za vlády Marie Terezie, kteří si svoji řeč uchovali do dnešních dnů.

Ve středu 25. 5. 2011 ve večerních hodinách, po příjezdu do Padiny, jsme se setkali se zástupcem obce Kovačica - Janem Puškarem 
a zástupci společnosti Asociace pro vzdělávání a regionální rozvoj Danielou Ďurašovou a Martinem Markušem - těmto dvěma lidem 
vyslovujeme dík za zajištění programu a organizaci pobytu.

Ve čtvrtek 26. 5. 2011 hned ráno jsme se byli podívat na tržiště v Padině. Musíme konstatovat, že takováto tržitě u nás již neexistují. 
Bylo ke koupi vše od ovoce a zeleniny přes kosmetiku a hračky až po palivové dříví. Poté jsme odjeli do vedlejší obce Kovačica. Předsta-
vili jsme v PowerPointové prezentaci MAS Pobeskydí, mikroregion obcí povodí Stonávky a mikroregion Žermanické a Těrlické přehra-
dy zástupcům obce Kovačica, zejména panu Miroslavu Krišanovi, starostovi a paní Marianě Gajanové z oddělení rozvoje obce, panu La-
dislavovi Petroviči, řediteli základní školy Maršála Tita v Padině, zástupcům místních neziskových sportovních a kulturních organizací 
a spolků a místním podnikatelům. Navštívili jsme muzeum naivního umění v Kovačici s ukázkami tvorby malířky Zuzany Chaloupkové, 
která malovala svoje obrazy i pro mezinárodní organizaci UNESCO. V základní škole v Padině jsme se seznámili s úspěchy žáků, jak 
ve studiu, tak zájmových oblastech. Škola navázala spolupráci se Základní školou Ostravská v Českém Těšíně. Následovala návštěva 
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národopisného muzea v  Padině, návštěva 
domu amatérského malíře Pavla Povolné-
ho, prohlídka historické studny (pitná voda 
se v této oblasti těžko získávala, v počát-
cích osídlování území se musela dokonce 
dovážet v sudech), návštěva u podnikate-
le se zahradnickými potřebami, návštěva 
spolku myslivců v Padině, setkání s býva-
lým ředitelem továrny na zemědělské stro-
je, spisovatelem a vynálezcem. 

V pátek 27. 5. 2011 jsme se následně setkali 
se zástupci obce Indija, pány Sinišou Filipo-
vičem a Aleksandarem Kovačevičem, kteří 
nám představili projekt pro účinnou samo-
správu Systém 48. Poskytli jsme rozhovor 
pro regionální televizi spolu s  Jankem Ma-
chem, starostou obce Slankamenské Vino-
hrady. Opět jsme promítli prezentace MAS 
Pobeskydí, MR Stonávka a MR Žermanické 
a Těrlické přehrady pro zástupce obcí Krče-

din, Beška, Čortanovci a Starý Slankamen. Tyto čtyři obce projevily zájem o založení mikroregionu pro snadnější čerpání dotací na 
rozvoj svého území. 

V sobotu 28. 5. 2011 jsme odjeli na setkání se zástupci obce Šid. Prezentace Venkovské průmyslové zóny v Třanovicích a představení 
MAS Pobeskydí se mj. zúčastnil i vedoucí odboru ekonomiky a rozvoje obce Šid pan Bogdan Travica, který nám oplátkou představil 
jejich rozvojové projekty. Následovala návštěva základní školy v Erdevíku, prohlídka salámového trhu s kulturním vystoupením místní 
folklórní skupiny. Starosta obce Ljuba, pan Janko Topolský nás v tomto dni doprovázel, a ve své obci nám ukázal kulturní dům, opra-
venou školu, národopisné muzeum. Pokračovali jsme v návštěvě zemědělského podnikatele v oblasti rybářství. Také v této oblasti 
projevili zástupci přilehlých obcí zájem o založení mikroregionu a navíc mají své konkrétní představy o vytvoření strategického plánu 
rozvoje oblasti. 

Poslední zastávkou v neděli 29. 5. 2011 byla návštěva obce Ilok za hranicemi Srbska, v sousedním Chorvatsku a setkání se zástupci 
Matice Slovenskej. Měli jsme příležitost prohlédnout si dobové fotografie a seznámit se současnými aktivitami spolku.

Zkušenosti získané jednak od zástupců francouzských místních akčních skupin v počátcích formování podpory rozvoje venkova a me-
tody LEADER u nás, ale hlavně své vlastní zkušenosti máme možnost přenášet dál a napomáhat tak rozvoji venkova v zemích, kde 
s obdobnými aktivitami teprve začínají. Věříme, že navázaná přátelství budou zúročena v plodné spolupráci a plánované projekty 
budou úspěšně realizovány.

Věra Kratochvílová
manažerka

Podáním Žádosti o dotaci práce nad projektem teprve začíná. Realizaci projektu může žadatel začít až po zaregistrování žádosti na 
SZIF (o této skutečnosti jsou žadatelé písemně informováni). Začátkem realizace projektu je dle Pravidel IV.1.2 označován okamžik 
podpisu objednávky či smlouvy s dodavatelem. Před tímto termínem již můžete začít realizovat zadávací řízení, ujasnit si pravidla 
vedení oddělené účetní/podrobné evidence projektu a stanovit odpovědnou osobu za řízení projektu vč. sledování a hlášení změn 
v projektu (blíže v příštím vydání zpravodaje).

Zadávací řízení (výběrové řízení) je jednou z klíčových aktivit realizace projektu. Zakázky lze dle předmětu rozdělit na 3 zakázky: 
na služby, dodávky a stavební práce. Pro stanovení vhodného postupu zadávacího řízení je důležité správně určit předpokládanou 
hodnotu zakázky. Ta se stanovuje bez DPH. Dle Pravidel IV.1.2 lze uskutečnit zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, nebo mimo režim zákona. Důležitý je transparentní a nediskriminační postup. Ve většině případů se u projektů LEADER 
bude jednat o zakázky mimo režim zákona a to s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč (bez DPH), pod 500 tis. Kč (bez DPH) 
a s předpokládanou hodnotou samostatné zakázky do 10 tis. Kč (bez DPH).

Zakázky nad 500 tis. Kč

U zakázek s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč (bez DPH) se provádí výběr minimálně ze tří nabídek. Uchazeči na základě 
výzvy (jejíž součástí je zadávací dokumentace) do určeného termínu dodají své nabídky. V nabídkách dokládají v první řadě základní 
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Dne 17. července 2008 vyhlásila MAS Pobeskydí 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR pro Fiche  č. 1 – 
Občanská vybavenost, Fiche č. 3 - Rozvoj zemědělského podnikání a Fiche č. 5 - Životní prostředí a infrastruktura. Po  administrativní  
kontrole a kontrole přijatelnosti 24 předložených žádostí (1 projekt kontrolou neprošel) vybrala výběrová komise dne 6. října 2008 
z těchto  projektů 11, které  byly navrženy k  podpoře a předloženy Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu v Opavě v rámci 
5. kola PRV ČR. Nyní Vám představíme (tak jak byly potupně zrealizovány) jeden z nich.

Rekonstrukce budovy mateřské školy - II. etapa 
Předmětem projektu bylo  dokončení komplexní rekonstrukce na 
mnoha  místech  poškozené  fasády, provedení  výměny  několika 
poškozených  dřevěných  vstupních  dveří,  rekonstrukce  podlahy 
v zádveří a výměna nefunkčních izolačních prvků stropních  kon-
strukcí, tzn. cílem bylo funkční a estetické zhodnocení budovy.
Výsledkem realizace projektu je dokončená rekonstrukce obecní 
budovy,  díky  které  byl  vytvořen  jeden  funkční  celek, který je 
využíván  jako  mateřská  škola a jež je vytápěna pomocí obnovi-

telných zdrojů energie. V budově zároveň probíhají i různé kurzy 
(cvičení  jógy,  výuka  jazyků,  logopedie),  jejichž   provozovatelé 
neplatí obci žádný nájem. Realizací projektu tak došlo ke zvýšení 
komfortu  všech uživatelů  objektu a tím i ke zvýšení jejich zájmu 
o společenská setkání různého druhu.

kvalifikační předpoklady (např. formou čestného prohlášení), profesní kvalifikační předpoklady (doklad o oprávnění k  podnikání), 
případně další kvalifikační předpoklady dle uvážení zadavatele (reference, smlouva o pojištění). Dále nabídky obsahují nabídkovou 
cenu, návrh smlouvy a další údaje stanovené v Pravidlech IV.1.2 potažmo ve výzvě. Po příjmu nabídek se provádí otevírání nabídek 
a jejich hodnocení, z čehož se sepisuje zpráva, protokol či jiný záznam. V případě, že je ustanovena hodnotící komise, musí její členové 
podepsat čestné prohlášení o nepodjatosti. Nejprve se posuzuje úplnost (doložení všech požadovaných dokladů v požadované formě) 
a správnost nabídky a následně se provádí hodnocení dle nejnižší nabídkové ceny nebo dle ekonomické výhodnosti (způsob je uveden 
ve výzvě). Pokud nabídka není úplná nebo správná, uchazeč je ze zadávacího řízení vyloučen a o důvodech jej zadavatel písemně 
informuje. Po vyhodnocení nabídek jsou uchazeči informováni o výběru nejvhodnější nabídky. S vítězem zadávacího řízení se podepíše 
smlouva.

Zakázky pod 500 tis. Kč (vč.)

U tohoto typu zakázek postačí provést průzkum trhu a výběr ze tří dodavatelů a zakázku realizovat na základě písemné objednávky 
nebo smlouvy. Postup výběru je nutné doložit na vyžádání. Za průkazný způsob lze považovat záznam např. tabulku s uvedením 
alespoň tří dodavatelů s cenovým přehledem, zdrojem a způsobem zjištění cen (např. internet, katalog, telefonicky, e-mail).

Samostatné zakázky do 10 tis. Kč (vč.)

Tyto zakázky lze zadat přímo jednomu dodavateli na základě písemné objednávky či smlouvy. Hodnota takto zadaných zakázek nesmí 
v součtu těchto samostatných výdajů na projekt překročit 100 tis. Kč.

Způsobilost výdajů projektu

Před výběrem dodavatele a stanovením podmínek provedení zakázky je vhodné si rovněž uvědomit přípustnou výši (viz Žádost 
o dotaci potažmo Dohoda), charakter (investiční/neinvestiční) a čas vzniku způsobilých výdajů. 

Způsobilé výdaje jsou speficikovány v  Pravidlech IV.1.2, Fichích a Metodice, kde je stanoven rovněž charakter způsobilých výdajů 
(investiční/neinvestiční), limity. Např. maximální způsobilý výdaj u stavebních prací je určen aktuálními cenami v katalogu stavebních 
prací RTS, a.s. Brno. Časově vzniká většina způsobilých výdajů po registraci Žádosti o dotaci na SZIF a do termínu podání Žádosti 
o proplacení.

Obsah a forma výše zmíněných dokumentů a další podmínky naleznete v Pravidlech IV.1.2 a Seznamu dokumentace k zadávacímu 
řízení PRV. Žadatelům doporučujeme přečíst si rovněž podrobnější článek k zadávacímu řízení zveřejněný na našich internetových 
stránkách a zadávací řízení již ve fázi přípravy konzultovat na MAS.

Ing. Krystyna Nováková
účetní – ekonom
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 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Dne 20. dubna 2011 byla vyhlášena Výzva č. 4 MAS  Pobeskydí v rámci osy IV – LEADER, opatření IV.1.2 Realizace  místní  rozvojové 
strategie, Programu  rozvoje  venkova ČR. Ve  dnech 9. – 13. května 2011  probíhal příjem žádostí o dotaci. Celkem jich bylo přijato 27. 
Ve Fichi č. 1 - Občanská vybavenost bylo přijato 17 projektů, ve Fichi č. 2 - Kulturní dědictví a tradice to byly 4 projekty, ve Fichi č. 3 – 
Rozvoj zemědělského  podnikání  bylo  zaevidováno 5 žádostí a v poslední  vyhlášené  Fichi  č. 4 – Cestovní ruch  byl  přijat  pouze jeden 
projekt. Finanční alokace na tuto výzvu činila 10 439 389,- Kč. Celková výše požadované  dotace všech přijatých  projektů dosáhla  
částky 26 219 956,- Kč. Jaká byla alokace na jednotlivé  Fiche a požadovaná  výše dotace v nich, prezentuje  následující graf.

Po  ukončení  příjmu  žádostí proběhla ze strany MAS Pobeskydí  administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti projektů. Po úpra-
vách projektů, které obsahovaly drobnější nedostatky vesměs  formálního charakteru, byly všechny projekty předloženy výběrové 
komisi MAS Pobeskydí. 

Samotný výběr projektů pro přiznání dotace probíhal dne 10. června 2011. Den předtím  byla  uskutečněna veřejná prezentace pro-
jektů, kdy  žadatelé, kteří se k tomu zavázali ve své žádosti o dotaci, prezentovali svůj projekt před členy komise a také před dalšími 
účastníky prezentace. Přesto, že tato prezentace byla uskutečněná  poprvé, tak jak samotní žadatelé, tak i členové komise, zvládli 
svoji roli na výbornou. Členové komise zhodnotili tuto prezentaci projektů jako vysoce přínosnou, neboť samotné hodnocení další  den, 
bylo v mnoha věcech oproti dřívějším  zasedáním komise, ulehčeno. Členové komise měli již představu o čem je daný projekt, co je jeho 
cílem. A hlavně se mohli se samotnými žadateli setkat osobně, pokládat jim doplňující otázky. 

Dne 10. června 2011 pak tedy proběhlo samotné zasedání Výběrové komise MAS Pobeskydí. Z celkového počtu 27 projektů bylo vybrá-
no 12 projektů. 6 projektů z Fiche č. 1, 2 projekty z Fiche č. 2, 3 projekty z Fiche č. 3 a jelikož ve Fichi č. 4 byl pouze 1 projekt, byl tento 
projekt také doporučen k podpoře.

Podrobnější výsledky výběru projektů najdete na našich webových stránkách www.pobeskydi.cz.

Úspěšné žádosti o dotaci v současné době procházejí administrativní kontrolou na Regionálním odboru Státního zemědělského inter-
venčního fondu v Opavě. 

A my, touto cestou, úspěšných žadatelům gratulujeme a doufáme, že naše spolupráce přispěje k bezproblémové realizaci jejich pro-
jektů. 

Ing. Aneta Struhalová
administrátorka projektů
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