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Místní akční skupina Regionu Poodří, o. s. 

vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader „Poodří plné příležitostí“ 
schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem 
v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.I.1 Místní akční skupina a opatření 

IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie  
4. výzvu pro žadatele k předkládání projektů – v rámci 11. kola PRV 

 

4. výzva MAS Regionu Poodří 
 
Termín vyhlášení výzvy:  16. srpna 2010 
 
Termín příjmu žádostí: od 10. do 17. září 2010 do 16:00 hodin v termínech 
uvedených jako úřední dny vždy po telefonické domluvě a upřesnění času. 
 
Místo podání žádostí: Kancelář MAS Regionu Poodří, Bartošovice čp. 1 – zámek, 742 54 
 
Územní vymezení: 

Žadatelé mohou předkládat projekty pouze pokud mají místo bydliště, sídlo, nebo 
provozovnu na katastrálním území obcí Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, 
Bílov, Bravantice, Hladké Životice, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Kateřinice, Kujavy, 
Kunín, Mošnov, Petřvald, Pustějov, Sedlnice, Skotnice, Studénka, Suchdol nad Odrou, 
Šenov u Nového Jičína, Trnávka, Velké Albrechtice a Vražné. 
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Celková výše dotace pro projekty žadatelů z území MAS Regionu Poodří v opatření 

IV.1.2. v rámci 4. výzvy je ve výši cca 1 860 475,- Kč. 
Žadatelé mohou předkládat ve 4. výzvě své projekty v rámci fichí 1 a 5. 

 
Podrobný obsah fichí je vyvěšen na webových stránkách www.mas.regionpoodri.cz 

a je k dispozici v písemné podobě v kanceláři MAS v době úředních hodin. 
V případě, že nebude alokace pro určitou fichi žadateli vyčerpána, bude převedena 

na základě pravidel pro hodnocení a výběr projektů do fiche, kde je v dané výzvě převis 
žadatelů. 

 
Součástí této 4. výzvy je stručná anotace jednotlivých fichí: 
 

Fiche 1: 

Cesty poznání venkova 
Hlavní opatření: 
III.1.3. Podpora cestovního ruchu 
Cíl fiche: 
Podpora akcí k poznání venkova, rozvoji cestovního ruchu a ochraně přírodního  
a kulturního dědictví. 
Popis charakteru fiche: 
Účelem fiche je přispět k rozvoji informačního a orientačního systému pro cestovní 
ruch, vytvoření turistických a vzdělávacích center, podpoře činnosti informačních 
center, posílení a rozvoji infrastruktury cestovního ruchu, obnově polních cest 
využitelných pro cykloturistiku, značení cyklotras a cyklostezek, vytvoření                            
a modernizace ubytování pro turisty, podpoře rozvoje agroturistiky, propojení 
jezdeckých center a vytvoření „koňských stezek“, systému ubytování na farmách. 
Účelem vedlejšího opatření je přispět k obnově místních tradic, vytvoření Muzea vody  
a rybníkářství, rybářské bašty, návratu regionálních ovocných stromů do krajiny  
a zpracování produktů, vytvoření repliky vodní tvrze, obnově kulturních památek, 
obnově unikátních místních zajímavostí, obnově zámků a regeneraci zámeckých parků, 
opravě kostelů, obnově historických budov v obcích, rekonstrukci drobných sakrálních 
staveb 
Příjemce dotace: 
1. 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. 
2. 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. 
Oblasti podpory: 
Hlavní opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky 
směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na 
využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. 
V rámci záměru a) je dotace určena na vybudování pěších a lyžařských tras, vinařských 
stezek a hipostezek mimo území lesů. 
V rámci záměru b) bude podporována zejména výstavba malokapacitních ubytovacích  
a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně 
rekreační vyžití. Po realizaci projektu vznikne funkční celek. 
Vedlejší opatření: 
III.2.2. a) 
Dotace je určena na vypracování studií nebo programů spojených s udržováním, 
obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například 
kulturních památek (s výjimkou památek UNESCO, národních kulturních památek nebo 
kulturních památek, již využívaných pro účely služeb cestovního ruchu - ubytování, 
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kongresové využití, muzea), památkově významných území, kulturních prvků vesnic  
a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování 
nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, 
kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.  
II.2.4.2.a) Neproduktivní investice v lesích 
Podporu lze poskytnout na: 
• činnosti k posílení rekreační funkce lesa (výstavba stezek pro turisty do šíře 2 metrů, 
značení cyklostezek, apod.), 
• činnosti k usměrňování návštěvnosti území, (zřizování parkovacích míst, 
odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních tabulí, apod.), 
• činnosti k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (objekty pro zajištění bezpečnosti 
návštěvníků, např. mostky, zábradlí, stupně, apod.), 
• činnosti k údržbě lesního prostředí, 
• ostatní práce a činnosti přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů 
Výše podpory pro projekty: 
Druh a výše dotace: Maximální výše procenta dotace se řídí mapou podpory pro 
opatření III.1.3. - viz Instrukce pro vyplňování Fiche.  
Projekty musí být v souladu s podmínkami pro regionální investiční podporu dle 
nařízení Komise (ES) č.1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní 
regionální investiční podporu. Míra dotace je stanovena na základě rozhodnutí Komise 
č. N 510/2006 schváleného dne 24. 10. 2006. Pro stanovení maximální výše dotace je 
rozhodující místo realizace projektu. V případě více míst realizace projektu, je brána 
jako maximální míra dotace nejnižší procentní sazba.  
Velikost podniku se určuje dle doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 
o definici malých a středních podniků - viz příloha č. 6 Pravidel pro opatření III.1.3. 
Způsobilé výdaje: minimální 50.000,- Kč; maximální 2.000.000,- Kč (v případě 
opatření III.1.3.a) 1.500.000,- Kč) 
 
Fiche 5 

Zlepšení kvality života 
Hlavní opatření: 
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 
Cíl fiche: 
Zlepšení občanského vybavení a služeb v obcích, vytvoření integrovaných informačních 
a školících center a zajištění zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, 
environmentální a církevní aktivity 
Popis charakteru fiche: 
Účelem fiche je přispět k modernizaci školských zařízení, zlepšení občanské 
vybavenosti, podpoře rozvoje místních komunit, zlepšení podmínek pro trávení volného 
času, vytvoření komunitních středisek a zlepšení informovanosti o oblasti Poodří 
prostřednictvím akcí jako je modernizace škol, rekonstrukce školních kuchyní, úpravy 
školních hřišť, obnova středisek péče o seniory a handicapované, rekonstrukce 
zdravotních středisek, modernizace domů služeb, modernizace knihoven, modernizace 
místních rozhlasových rozvodů a veřejného osvětlení, podpora zavádění informačních 
technologií, modernizace hasičských zbrojnic a požární techniky, komunitní centrum, 
turistické a vzdělávací centrum, vytvoření zázemí pro spolkovou činnost (multifunkční), 
vytvoření a modernizace sportovišť s víceúčelovými hřištěm, revitalizace kulturně 
rekreačních areálů v obcích, turistické a sportovní centrum Kunín, modernizace 
koupališť, vybudování a revitalizace přírodních vodních ploch vhodných ke koupání, 
ekologické centrum, pozorovací a vyhlídková věž, vytvoření a rozšíření naučných 
stezek, zajištění činnosti regionálního informačního a poradenského centra, aktualizace 
informací na webových stránkách regionu, vydávání zpravodaje pro obyvatele obcí 
regionu apod. 
Příjemce dotace: 
1. Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  
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2. 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,  
3. Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve 
znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), 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),  
4. Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky 
obcí, 
5. 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 
Oblasti podpory: 
Dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb obyvatel v oblasti 
veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, 
předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a 
sportu. Dotace bude poskytnuta také na zřizování integrovaných informačních a 
školících center s využíváním ICT. V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s 
místním prostředím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních 
společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich 
organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské 
vztahy. 
Záměr a) občanské vybavení a služby 
Záměr c) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální  
a církevní aktivity 
Vedlejší opatření: 
Výše podpory pro projekty: 
Druh a výše dotace: Projekty nezakládající veřejnou podporu dle čl. 87 Smlouvy - 
projekt je realizován ve veřejném zájmu a nepřináší ekonomickou výhodu jeho 
vlastníku ani jeho provozovateli, nenarušuje soutěž na vnitřním trhu EU zvýhodněním 
určitých podniků nebo odvětví výroby a nemá dopad na obchod mezi členskými státy 
EU. Maximální výše dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace. 
Výdaje čerpané z opatření III.3.1. se řídí pravidlem de minimis. 
Způsobilé výdaje: minimálně 100.000,- Kč; maximálně 2.000.000 Kč (v případě 
III.2.1.2.c) 1.000.000 Kč) 
 
 
Způsobilé výdaje: 

Způsobilé výdaje projektu je možné realizovat od doby registrace projektů na RO 
SZIF. Termín registrace je max. do uzávěrky 11. kola PRV (říjen 2010). Délka realizace 
projektu je maximálně 24 měsíců od podpisu Dohody. Nejzazším termínem pro 
předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS a následně na SZIF je termín stanovený 
v Dohodě o poskytnutí dotace. Žadatel předloží žádost o proplacení výdajů ke kontrole na 
MAS 14 dní před termínem odevzdáním na RO SZIF. 

Každý projekt realizovaný v rámci fiche musí čerpat více než polovinu všech 
způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření. 
 
Způsob podání: 

Projektové žádosti včetně osnov a povinných příloh předává v termínu výzvy 
pouze osobně statutární zástupce žadatele s dokladem o zvolení, jmenování či jiném 
způsobu delegace, nebo osoba pověřená plnou mocí s ověřeným podpisem statutárního 
zástupce žadatele. 
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Žádost o dotaci na MAS včetně osnovy projektu a všech povinných příloh je 

předkládána ve 3 vyhotovení v písemné podobě a zároveň elektronicky na CD, jedno 
paré musí být v origále a dvě prosté kopie. Kancelář MAS zabezpečí, aby originál žádosti 
byl po výběru projektů odevzdán na SZIF, jedno paré zůstane v kanceláři MAS a jedno 
paré bude po hodnocení a výběru projektů vráceno žadateli.) 

Žadatel může v jednom kole příjmů žádostí podat v rámci jedné fiche pouze 
jedinou Žádost o dotaci. 

Žádost o dotaci a instruktážní list k vyplňování žádosti o dotaci je možné stáhnout 
v elektronické podobě z webových stránek www.szif.cz nebo www.mas.regionpoodri.cz. 

Na webových stránkách lze nalézt kompletní znění 4. výzvy, dále jsou zde 
dostupná ke stažení aktuální Pravidla pro opatření IV.1.1. včetně Přílohy 9 a pravidla pro 
opatření IV.1.2. Na stejném místě je k dispozici také odkaz na závaznou osnovu 
projektu. 

 
Výběr projektů: 

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. 
Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet 
podpořených projektů bude limitován výší alokace na danou fichi. 

Pokud nebude pro jednu fichi dosažena výše stanovené alokace, budou finanční 
prostředky převedeny na projekty pro druhou fichi. Preferenční kritéria pro výběr 
projektů jsou uvedena ve SPL a také pro každou fichi v části č. 26. Všechny tyto údaje 
jsou zveřejněny na www.mas.regionpoodri.cz. 

Hodnotitelé budou losováni z řad delegovaných členů výběrové komise na jednání 
programového výboru i se stanovením pořadí náhradníků tak, aby počet zástupců 
soukromé sféry byl dle pravidel vyšší než zástupců veřejné správy. 
 
 
Administrace výzvy: 
 
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 
Čtvrtek 2. září 2010, 15:00 Bartošovice Konzultace k 4. výzvě 

 
V jiné dny je manažer a poradce MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze 

domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových 
stránkách. 

 
Termín předkládání žádostí: 
Pátek 10. září – pátek 17. září 2010 Bartošovice, zámek  08:00 – 16:00 
 
 
Harmonogram administrace žádostí v rámci MAS: 
Úterý 5. října 2010, 15.00 Bartošovice Jednání programového výboru: mj. 

losování hodnotitelů, upřesnění 
pravidel pro hodnocení a výběr 
projektů 

Úterý 12. října 2010, 13:00 Bartošovice Veřejná prezentace žadatelů 
Úterý 12. října 2010, 14:30 Bartošovice Jednání výběrové komise - 

hodnocení 
Čtvrtek 14. října 2010, 08:30 Bartošovice Schvalování výběru projektů 

programovým výborem 
Čtvrtek 14. října 2010, 09:30 Bartošovice Valná hromada – potvrzení výsledků 

4. výzvy 
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Uplatnění inovačních přístupů: 
V předkládaných projektech v rámci SPL bude preferováno: 
a) integrace více propojených aktivit v jednom projektu 
b) atraktivita obce ve prospěch atraktivity regionu 
c) skutečně partnerské propojení, tj. smluvní spolupráce obcí, podnikatelů a NNO na 
území MAS 
d) společná propagace aktivit a projektů vybraných v rámci fiche a jejich monitoring 
prostřednictvím MAS 
e) předpoklady pro nové akce meziregionální a mezinárodní spolupráce. 
 
Specifické vymezení: 
 Soulad se SPL a Integrovanou strategií rozvoje MAS Regionu Poodří v letech 2007-
2013 „Dveře Poodří dokořán“ a rozvíjení dalších strategií v regionu. 
 
Zvláštní ustanovení: 

V případě, že projekt nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavby, je 
doporučeno jako příloha čestného prohlášení žadatele stanovisko příslušného stavebního 
úřadu, že pro realizaci projektu není potřeba stavební povolení nebo ohlášení stavby 
nebo jiné opatření stavebního úřadu nahrazující stavební povolení. Toto stanovisko jen 
v případě, že jsou součástí projektu stavby, stavební úpravy, udržovací práce na 
stavbách a terénní úpravy. 
 
Publicita: 
 Žadatel musí v předkládaných projektech uplatňovat publicitu programu, zejména 
pak použít logo EU, logo programu Leader a logo MAS. Doporučená publicita: 
 

 
 
Kontakty: 
 
Jméno Funkce Telefon E-mail 
Ing. Oldřich Usvald Předseda MAS 

Manažer 
556 720 491 
737 874 248 

mas@regionpoodri.cz 
 

Pavla Brugerová Asistent MAS 556 720 491 mas@regionpoodri.cz 
Bc. Tomáš Šulák Poradce SPL 775 949 142 tomas.sulak@smarv.cz 
 

Tato výzva byla schválena Programovým výborem MAS Regionu Poodří dne 
27. července 2010. 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------- 
Ing. Oldřich Usvald, předseda MAS Regionu Poodří, o. s. 


