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Program Leader v ČR a Litvě

Koncem měsíce srpna letošního roku, se na nás obrátili zástupci místních akčních 
skupin z  Litvy se zájmem o návštěvu našeho území, seznámení se s  příklady 
dobré praxe a případnou další spolupráci. Návštěva byla naplánována na 15. září. Účastníci si prohlédli areál Venkovské průmyslové 
zóny a  čističku odpadních vod v  Třanovicích. Ve velkém sále obecního úřadu v  Soběšovicích pak proběhla počítačová prezentace 
o vzniku a dosažených výsledcích naší MAS a o příkladech dobré praxe litevského protějšku LAG of the Sirvintos distrikt, kterou 
zastupovala předsedkyně, paní Vita Janaviciene. Následovala prohlídka budovy a představení dalších místních realizovaných projektů. 
Účastníci projevili nad realizovanými projekty nemalé nadšení a před odjezdem nám gratulovali k dosaženým výsledkům. Předběžně 
jsme se dohodli na reciproční návštěvě v Litvě.

Věra Kratochvílová 
manažerka

Dne 11. července 2011 byla vyhlášena Výzva č. 5 MAS  Pobeskydí v rámci osy IV – LEADER, opatření IV.1.2 Realizace  místní  rozvojové 
strategie, Programu  rozvoje  venkova, a to pouze pro Fichi č. 5 – Životní prostředí a infrastruktura, neboť zbývající 4 fiche byly vyhlá-
šeny v předešlé výzvě. Ve  dnech 8. – 23. srpna 2011  probíhal příjem žádostí o dotaci. Celkem jich bylo předloženo 18. 

Po ukončení příjmu žádostí proběhla ze strany MAS Pobeskydí administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti projektů. Touto kon-
trolou neprošel jeden projekt, a to z toho důvodu, že nenaplňoval kritérium přijatelnosti č. 4 - Projekt musí splňovat účel a rozsah 
příslušné Fiche a musí být v souladu s Pravidly IV.1.2. Po úpravách dalších projektů, které obsahovaly drobnější nedostatky vesměs  
formálního charakteru, bylo k hodnocení výběrovou komisí MAS Pobeskydí předloženo 17 projektů s požadavkem na dotace ve výši 
11 474 020,- Kč, přičemž k dispozici na podporu projektů v páté výzvě bylo pouze 3 825 266,- Kč.

Samotný výběr projektů pro přiznání dotace, jak už bylo uvedeno, probíhal dne 4. října 2011. Tentýž den se také  uskutečnila  veřejná 
prezentace projektů, kdy  žadatelé, kteří se k tomu zavázali ve své žádosti o dotaci, prezentovali  svůj projekt před členy komise a také 
před dalšími účastníky prezentace. Obdobně jako prezentace v rámci 4. výzvy, i tato byla hodnocena velice kladně a členové komise 
byli s průběhem spokojeni. Po proběhnuté veřejné prezentaci projektů se přistoupilo k samotnému hodnocení jednotlivých projektů. 

Z celkového počtu 17 projektů  bylo navrženo k podpoře 6 projektů.
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Název žadatele Místo realizace projektu Název projektu Doporučená výše dotace
Fiche č. 5 Životní prostředí a infrastruktura – žádosti vybrané k podpoře:

Obec Raškovice Raškovice
Chodníky, zpevněná plocha, 

terénní úpravy u zdravotního 
střediska a lékárny Raškovice

532 733,- Kč

Obec Dobratice Dobratice
Instalace dopravně bezpeč-
nostních prvků – 2 ks radarů 

v Dobraticích
117 000,- Kč

Obec Horní Bludovice Horní Bludovice
Chodník a zatrubnění silniční 

příkopy Horní Bludovice
1 347 061,- Kč

Obec Dolní Domaslavice Dolní Domaslavice
Obnova místní komunikace 

okolo Masného
892 225,- Kč

Obec Hukvaldy Hukvaldy
Zvýšení bezpečnosti občanů 

v obci Hukvaldy
254 700,- Kč

Obec Ostravice Ostravice
Inovace technologie zimní 

údržby chodníků v obci Ostravi-
ce a v areálu Základní školy

445 500,- Kč

Celkem: 3 589 219,- Kč

Zůstatek 236 047,- Kč

Zbývající finanční částka ve výši 236 047,- Kč bude převedena do následující výzvy. 

Úspěšné žádosti o dotaci budou na přelomu měsíce října a listopadu zaregistrovány na Regionálním odboru Státního zemědělského 
intervenčního fondu v Opavě (RO SZIF). Tímto okamžikem – zaregistrováním na RO SZIFu v Opavě, mohou úspěšní žadatelé začít 
realizovat svůj projekt. Definitivní schválení doporučených projektů je v kompetenci SZIF a podpis dohody s úspěšnými žadateli se 
předpokládá v únoru 2012.

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

Ing. Aneta Struhalová
administrátorka projektů

Administrací projektu je vhodné se začít zabývat nejpozději v  okamžiku doporučení projektu k  podpoře výběrovou komisí. Mezi 
základní administrativní činnosti patří zadávací řízení (řešeno v minulém čísle), vedení a archivace dokumentace k projektu, sledování 
a hlášení změn v projektu, vedení účetnictví, resp. evidence projektu a podání žádosti o proplacení výdajů (bude řešeno v následujícím 
čísle). Samostatnou problematiku představuje podpis Dohody o poskytnutí dotace.

Dohoda o poskytnutí dotace
Projekty doporučené výběrovou komisí MAS jsou předány k administrativní kontrole na SZIF. Po schválení doporučených projektů 
SZIFem (v krajních případech může dojít k neschválení) jsou připravovány Dohody o poskytnutí dotace z PRV. K podpisu Dohody jsou 
žadatelé vyzváni pracovníky RO SZIF v Opavě. Při podpisu Dohody žadatelé předkládají na RO SZIF Potvrzení finančního úřadu, že 
mají vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům, ne starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF a Čestné 
prohlášení k „de minimis“ (vzor na stránkách SZIF) v případě, že je podpora poskytována v tomto režimu.

Dohoda mezi jinými obsahuje: výši podpory, termín podání Žádosti o proplacení, obecné a specifické povinnosti příjemce dotace, 
sankce a pravidla snížení výše dotace. Po podpisu Dohody je žadatel/příjemce povinen do 14 dnů doručit na MAS prostou kopii Dohody.
Z Dohody vyplývá řada povinností příjemců dotace např.: udržitelnost projektu na účel po dobu 5 let od podpisu Dohody, archivace 
veškerých dokladů po dobu 10 let od předložení Žádosti o proplacení, dodržení požadavků na publicitu, mít prokazatelně uspořádány 
vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisejí s realizací projektu apod.

Kroky žadatele k dotaci – III. Administrace projektu a podpis DohodyKroky žadatele k dotaci – III. Administrace projektu a podpis DohodyKroky žadatele k dotaci – III. Administrace projektu a podpis Dohody

I. Žádost o dotaci II. Zadávací řízení III. Administrace projektu 
      a podpis Dohody

IV. Žádost o proplacení
      výdajů

• Příprava projektu
• Zajištění povolení a příloh     
  žádosti
• Podání řádosti o dotaci

• Zakázky nad 500 tis. Kč
• Zakázky do 500 tis. Kč
• Způsobilost výdajů 
   projektu

• Dohoda o poskytnutí
   dotace
• Změny v projektu
• Účetnictví projektu…

• Podání žádosti
   o proplacení výdajů
• Kontrola na místě
• Udržitelnost projektu

Seznam doporučených žádostí o dotaci:



Nyní vám představíme projekt, ze kterého je  patrné, že iniciativa 
LEADER není  pouze  pro  žadatele  z  řad  obcí, ale  také  pro různé 
zájmové  spolky, které si tak díky této podpoře mohou vytvořit 
lepší  zázemí pro svou zájmovou činnost. Projekty, jež jsou zrea-
lizované  právě  z  řad zájmových  skupin  neslouží pouze pro ně 
samé, ale přínos z těchto  projektů  mají nejen obyvatelé obce, na  
jejímž území se realizovaný projekt  nachází,  ale také obyvatelé 
okolních obcí, jak je patrné z následujícího projektu: 

Rekonstrukce a obnova travnaté plochy a závlahový systém 
sportovního hřiště 

Tento projekt byl  podán v roce 2009 v rámci Výzvy č. 2 MAS Pobe-
skydí, žadatelem  o  dotaci byla TJ COMFORT Dobratice, o.s. V obci 
Dobratice bylo travnaté  hřiště a travnatá tréninková plocha  je-
diným  místem, kde  bylo  možné  provozovat  sportovní  činnost  
občanů,  zejména  mládeže. Základní  ani  Mateřská  škola  nemají  
tělocvičnu ani  venkovní hřiště. Travnatá plocha hřiště byla  ex-
trémně zatěžována a ve  velmi  špatném stavu. Nebyla nikdy spe-
ciálně ošetřována ani  upravována a byla vybudována svépomocí 
v 50. letech minulého století. Bez zásadní rekonstrukce  a  obnovy 
by došlo k její další devastaci a nebylo by na ní možné provádět ja-
koukoliv bezpečnou sportovní činnost. Tato sportovní plocha byla 
rovněž využívána pro pořádání mezinárodního turnaje žáků, nad 
kterým každoročně přebírá záštitu starosta obce a zúčastňují se 
ho mladí sportovci z Polska a Slovenska. Počet mladých sportov-
ců na tomto turnaji se pohybuje pravidelně okolo 100 účastníků. 
Rekonstrukcí a obnovou  travnaté  plochy  hřiště a vybudováním 
závlahového systému  došlo ke zlepšení  jeho  technického  stavu, 
zejména  zajištěním  dostatku  vláhy, potřebné  pro  kvalitní  růst  
travního porostu. Srovnáním  terénu se výrazně snížilo nebezpečí  
úrazu při sportování  a  kvalitnější  povrch přispěje k tomu, že 
mladí sportovci  budou  mít  alespoň  trochu srovnatelné podmínky  se  sportovci ve  velkých  klubech a městech. Celkově došlo ke 
zlepšení  vnějšího vzhledu celé sportovní plochy.   

Změny v projektu
V průběhu realizace projektu může docházet k drobným odchylkám v projektu oproti Žádosti o dotaci. Jedná se zejména o změny 
finančního charakteru (změna výše výdajů), technické a administrativní změny. Při realizaci projektu jsou přípustné pouze změny, 
které respektují splnění účelu projektu, limity a podmínky vyplývající z  Metodiky (resp. Samostatné přílohy č. 9), Fichí, Dohody 
a preferenčních kritérií.

Pravidla IV.1.2 rozeznávají: změny, které nelze provést bez předchozího souhlasu RO SZIF (např. změna místa realizace projektu, 
změna žadatele/příjemce dotace, změny způsobu realizace a financování projektu, změna termínu podání Žádosti o  proplacení 
apod.) a změny, které je příjemce dotace povinen nahlásit nejpozději v den předložení Žádosti o proplacení (např. změny technických 
parametrů projektu, přidávání/odstranění způsobilých výdajů, administrativní změny apod.)
Veškeré změny v projektu se oznamují na Hlášení o změnách a to od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF a po celou dobu 
vázanosti projektu na účel. Přílohou hlášení musí být celé znění opravené Žádosti o dotaci (res. Projektu dle závazné osnovy) a všechny 
pozměněné přílohy. Hlášení o změnách se podává na MAS (min. 5 pracovních dnů předem), kde je zkontrolováno a v případě kladného 
výsledku potvrzeno a neprodleně předáno na RO SZIF. Výsledek schvalovacího řízení sděluje RO SZIF cca do 30 pracovních dnů.

Účetnictví projektu
Pravidla IV.1.2 stanovují povinnost příjemce dotace vést účetnictví nebo daňovou evidenci (dle zákonů o daních z příjmů a o DPH) 
v souladu s předpisy ČR. Navíc pro všechny příjemce platí, že: „příslušné doklady musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu 
ve smyslu zákona o účetnictví, předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně chronologicky 
vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.“ (Pravidla IV.1.2.) Příjemce dotace vede o realizaci projektu tzn. o veškerých (celkových) 
výdajích projektu samostatnou analytickou účetní evidenci (případně samostatné středisko) nebo samostatnou podrobnou evidenci.
Analytika projektu se dokládá dokladem o zaúčtování faktury (pokladního dokladu apod.), který je její nedílnou součástí a je přikládán 
jako součást Žádosti o proplacení, a dále sjetinou z analytiky projektu (výpis z analytického účtu, výpis z ORG, ORJ, střediska, peněžní 
deník s vyznačenými položkami projektu), která je vyžadována při kontrole na místě po podání žádosti o proplacení.
Podrobnější informace ke změnám v projektu, účetnictví/evidenci projektu a povinnosti příjemce jsou uvedeny v Pravidlech IV.1.2 
a Dohodě. Žadatelům doporučujeme přečíst si rovněž podrobnější související články zveřejněné na našich internetových stránkách 
a zejména změny v projektu již v počáteční fázi konzultovat na MAS.

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

Dále vám představujeme 2 projekty, které byly podány do 3. výzvy v roce 
2010 a zrealizovány v roce letošním.

Ovečky pod Onřejník
Projekt byl  zrealizován  zemědělským  podnikatelem, panem  Ing.  Ja-
nem  Kopčákem  ze  Lhotky.  Tímto  projektem  rozšířil své  podnikatel-
ské  aktivity o  chov  ovcí  masného  plemene. Součástí jeho hospodářství 
je jabloňový sad o celkové  výměře 1,7 ha, cca 1000 stromů. 
Projekt Ovečky pod Ondřejník má zároveň  přispět ke znovuoživení cho-
vu ovcí v podhorských oblastech. 
Projekt  byl členěn na  několik oblastí - vytvoření  pastevního areálu  pro 
ovce,  úprava  přístřešku pro  sušení štěpky, jež  je využívána  pro vytá-
pění  objektů v areálu hospodářství a modernizace skladu jablek.
V rámci pastevního areálu byla pořízena napáječka pro ovce, vybudová-
no oplocení areálu, zřízen přístřešek pro ovce a byly  provedeny  stavební  
úpravy hospodářské budovy za účelem uskladnění sena a slámy pro ovce. 
Úprava  přístřešku pro uskladnění štěpky  spočívala ve zpevnění  podla-
hy, manipulačních ploch a opláštění bočních stěn. Modernizace skladu 
jablek obnášela  pořízení chladícího agregátu, zpevnění manipulační  plo-
chy a zateplení skladu jablek dodatečnou izolací. Tím se prodlouží doba 
skladovatelnosti jablek.
Tento projekt by mohl být inspirací pro další žadatele z řad zeměděl-
ských podnikatelů, kteří přemýšlejí nad rozšířením svých podnikatel-
ských aktivit. Ne vždy musí jít o finančně náročné projekty. Celkové vý-
daje tohoto projektu dosáhly částky 242 234,- Kč, přičemž výše dotace 
činila 101 500,- Kč.

Obnova veřejného osvětlení v obci Hukvaldy – I. etapa

Další projekt představuje řešení situace, kdy se obec potýkala s nevy-
hovujícím stavem veřejného osvětlení na svém území. Zařízení veřej-
ného osvětlení v obci Hukvaldy bylo tvořeno z 80 % nadzemním vede-
ním. Nadzemní vedení holými vodiči  bylo na mnoha místech prověšené, 
dotčené korunami stromů, což ve svém důsledku vedlo k opakovaným  
výpadkům  v případě  větrného  počasí. Využívání  jediného  vodiče neu-
možňovalo rozfázování  připojených  svítidel, takže  výpadek byl potom 
celoplošný.
Návrh obnovy zahrnoval  výměnu  zastaralých  svítidel v původních  mís-
tech s návrhy doplnění svítidel na  již  stávajících podpěrách. Celkem tedy 
bylo vyměněno 180 ks svítidel. Rovněž  byly  vyměněny 4 ks rozvaděčů 
a také  provedena výměna holých vodičů venkovního  rozvodu za samo-
nosné  izolované vodiče, a to v délce 500 m.
Obecným cílem projektu bylo dosažení zkvalitnění životního prostře-
dí, životních podmínek pro obyvatele obce, včetně místních podnika-
telských subjektů a zvýšení atraktivity obce pro návštěvníky a turisty 
a také omezení negativní kriminální činnosti.

Ing. Aneta Struhalová
administrátorka projektů

V rámci pastevního areálu byla pořízena napáječka pro ovce, vybudová-
no oplocení areálu, zřízen přístřešek pro ovce a byly  provedeny  stavební  
úpravy hospodářské budovy za účelem uskladnění sena a slámy pro ovce. 
Úprava  přístřešku pro uskladnění štěpky  spočívala ve zpevnění  podla-
hy, manipulačních ploch a opláštění bočních stěn. Modernizace skladu 
jablek obnášela  pořízení chladícího agregátu, zpevnění manipulační  plo-
chy a zateplení skladu jablek dodatečnou izolací. Tím se prodlouží doba 

Tento projekt by mohl být inspirací pro další žadatele z řad zeměděl-
ských podnikatelů, kteří přemýšlejí nad rozšířením svých podnikatel-
ských aktivit. Ne vždy musí jít o finančně náročné projekty. Celkové vý-
daje tohoto projektu dosáhly částky 242 234,- Kč, přičemž výše dotace 

Další projekt představuje řešení situace, kdy se obec potýkala s nevy-
hovujícím stavem veřejného osvětlení na svém území. Zařízení veřej-
ného osvětlení v obci Hukvaldy bylo tvořeno z 80 % nadzemním vede-
ním. Nadzemní vedení holými vodiči  bylo na mnoha místech prověšené, 
dotčené korunami stromů, což ve svém důsledku vedlo k opakovaným  
výpadkům  v případě  větrného  počasí. Využívání  jediného  vodiče neu-
možňovalo rozfázování  připojených  svítidel, takže  výpadek byl potom 

Návrh obnovy zahrnoval  výměnu  zastaralých  svítidel v původních  mís-
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Ing. Aneta Struhalová
administrátorka projektů

tech s návrhy doplnění svítidel na  již  stávajících podpěrách. Celkem tedy 
bylo vyměněno 180 ks svítidel. Rovněž  byly  vyměněny 4 ks rozvaděčů 
a také  provedena výměna holých vodičů venkovního  rozvodu za samo-

Dále vám představujeme 2 projekty, které byly podány do 3. výzvy v roce 

Projekt byl  zrealizován  zemědělským  podnikatelem, panem  Ing.  Ja-
nem  Kopčákem  ze  Lhotky.  Tímto  projektem  rozšířil své  podnikatel-
ské  aktivity o  chov  ovcí  masného  plemene. Součástí jeho hospodářství 

Projekt Ovečky pod Ondřejník má zároveň  přispět ke znovuoživení cho-

Projekt  byl členěn na  několik oblastí - vytvoření  pastevního areálu  pro 
ovce,  úprava  přístřešku pro  sušení štěpky, jež  je využívána  pro vytá-ovce,  úprava  přístřešku pro  sušení štěpky, jež  je využívána  pro vytá-

V rámci pastevního areálu byla pořízena napáječka pro ovce, vybudová-




