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Vyan é. I k piedklàdéní iédostí o dotaci
Místníakèní skupina Pobeskydí - zéjmové sdruiení próvniclajch osob (dàle jen 

"MAS Pobeskydí") vyhla5uje
Vfzvu è. 1 kpiedklàdàní Zàdostí o dotaci zProgramu rozvoje venkova ÓR na období 2007 - 2013, osy lV -
LEADER, opatiení 1V.1.2 - Realizace místní rozvojové strategie na projekty v ràmci Strategického plénu
LEADER MAS Pobxkydí pro nàsledující Fiche:

Fiche è. I - Obèanské vybavenost
Piíiemce dotace: obce a svazky obcí, nestàtní neziskové organizace (obèanskà sdru2ení, obecnè prospèSné
spoleònosti, nadace), zàjmovà sdruZení pravnickfch osob a církve a jejich organizace.
VúSe dotace: 90 % zpùsobilfch vfdajú
Max. vú5e zoùsobilúch uúdaiú na proiekt: 2 000 000,- Kò
Min. vúée zoùsobilúch uúdaiú na oroiekt: 100 000,- Kè
Oblasti podoorv: obnova a/nebo vfstavba zaíizeni
- v oblasti sociàlní infrastruktury (domy s peÒovatelskou sluibou, centra pro seniory, domovy dúchodcú) vòetnè

stravovac íc h zaíizeni :
- v oblasti kultumí infrastruktury (pro kulturni a spolkovou èinnost);
- v oblasti péèe o déti (pÍed5kolní a mimo5kolní peóe) vèetnè doprovodnfch stravovacích zaíízení a détskfch

hiiSr';
- v obfasti vzdélévàní (venkovské Skoly) vèetnè doprovodnfch slravovacích zaíízení;
- v oblasti zdravi, sportu, volnoÒasovfch aktivit, zékladní obchodní infrastruktury, napi. ordinace lékaie, hil5tè,

parky, víceúÒelovà sportovné-spoleèenskà centra (vóetnè rekonslrukce a pÍestavby stàvajících objektú a ploch,
heré slouZily prlvodnè k jin!'m úèelúm);

- obóanské vybavenosti pro veiejnou sprévu, budov hasiòslcfch zbrojnic apod.

Fiche è. 3 - Roaroj zemèdélského podnikóní
Piíiemce dotace:
- zemèdèlskf podnikatel, tzn. ffzickà nebo prévnické osoba, kterf podnikà v zemédélské vlrobè v souladu se

zàkonem é.25211997 Sb., o zemèdélstuí, ve znèní pozdèj5ích piedpisú,
- podnikatelskf subjekt, kterf je z pievàZné vétSiny vlastnén zemèdèlskfmi prvovfrobci a piedmètem jeho

èinnosti je poskytovat pÉce, yfkony nebo sluZby, které souvisejí v.,fhradné se zemédélskou vfrobou a pii
kter,fch se vyuZijí prostiedky nebo zaiízení slouZící zemèdèlské ufrobé.

Vú5e dotace:
- 60 % zprisobilfch vfdajú na investice poiízené mlad!'mi zemèdèlci ve znevfhodnènfch oblastech,
- 50 % zptlsobilfch r{dajú na investice poÍízené ostatními zemédèlci ve znevlhodnènfch oblastech,
- 50 % zpúsobilich vfdajú na investice poiízené mladfmi zemédélci vjinfch oblastech nei znevfhodnènyi'ch

oblastech,
- 40o/o zpúsobilich vidajú na investice poiízené ostatními zemèdèlci vjinfch oblastech neZ znevfhodnènfch

oblastech.
Max. vú5e zpúsobilVch vidaiú na oroiekt: 2 000 000,- Kè
Min. vúSe zpúsobilúch vúdaiù na proiekt: 100 000,- Kè
Oblasti podoorv: rekonstrukce a vystavba novfch staveb, vèetné nezbytnich manipulaòních ploch pro Zivoòi5nou
a rostlinnou vfrobu; poiízení nebo modernizace technologií pro Zivoèi5nou a rostlinnou vfrobu; vyuZití a
zpracovéní biomasy pro vlastní spotiebu.

Fiche è. 5 - Zivotní prostÍedí a infrastruktura
Piíiemce dotace: obce a svazky obcí, nestàtní neziskové organizace (obòanskà sdruZení, obecnè prospè5né
spoleónosti, nadace), zàjmovà sdruZení pràvnick!'ch osob a církve a jejich organizace.
Vú5e dotace: 90 % zpùsobilfch vfdajú



Max. ui5e zoùsobilúch uúdaiù na oroiekt: 2 000 000,- Kè
Min. vúSe zprisobilúch vúdaiù na proiekt: 100 000,- Kè
Oblasti oodporv: obnova a/nebo ufstavba místních komunikací lll. a lV. tiídy (vè. doprovodné silnióní vegetace,
piísluSenství); obnova veiejnfch prostranství obce, osvétlení, oplocení, venkovního mobiliàie; obnova a/nebo
vfstavba èekàren na zastévkàch hromadné dopravy; obnova a úprava intraviÉnú (vè. nékupu techniky pro
údrZbu zelené); rekonstrukce a budovànÍ technické infrastruktury - vodovodní, kanalizaòní vÒ. ÓOV; budovàní
a/nebo obnova ostatních sítí technické infrastruktury.

Územnívymezení
Projekt musí bft realizovàn na katastÉlním území obcí, heré jsou zaòlenèny do území pùsobnosti MAS
Pobeskydí: Albrechtice, Ba5ka, Bílà, Bru5perk, Bruzovice, Óeladnà, Dobrà, Dobratice, Dolní Domaslavice, DolnÍ
To5anovice, Fryòovice, Frfdlant nad Ostravicí, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní ToSanovice,
Horní Suché, Hukvaldy, Chotèbuz, Janovice, KomomÍ Lhotka, Kozlovice, Krésné, Krmelín, Kunòice pod
Ondiejníkem, Lhotka, Luóina, Malenovice, Metylovice, Moràvka, Ni2ní Lhoty, NoSovice, Ostravice, Palkovice,
Pazderna, PraZmo, PÉno, Pslru2í, Ra5kovice, Ropice, Reka, Smilovice, SobéSovice, Starà Ves nad Ondiejnicí,
Staré Hamry, StaÍíÒ, StiíteZ, Tèrlicko, TÍanovice, Vélopolí, Vojkovice, VySní Lhoty a Zermanice. Mapa tohoto
území je zveiejnéna na www.pobeskydi.cz.
Doba realizace projektu
Doba realizace projektu je max. 18 mèsícú (ve specificklch piípadech 36 mèsícú) od podpisu Dohody o
poskytnutí dotace, coZ je také nejzaz5ím termínem pro piedloZení Zàdosti o proplacení qidajù na R0 SZIF.
Nejméné 5 pracovních dnù pbdem je nutno piedloZit Zàdost o proplacení vfdajù ke kontrole na MAS Pobeskydí,
Zpirsobilé yldaje mohou bft realizovàny od zaregistrovaní Zàdosti o dotaci na RO SZIF, s v!'jimkou vfdajù
nutnfch k pÍípravè projektù a vfdajú spojenfch s nàkupem nemovitostÍ, které mohou bft realizovény od
1 . 1 . 2 0 0 7 .
Datum vyhlé5ení vyzvy:
Zahójení pfjmu àódostí:
Ukonèení piíjmu iédostí:
Místo podévóní iàdostí:

17 .7 .2048
18. 8. 2008 (Zédosti budou pfijímény v prac. dnech od 7.30 do 15,00)
29. 8. 2008, 14.00 hod.
MAS Pobeskydí., 739 53 Tíanovice è.p, 1, Podnikatelské centrum -
Kapphlv dvùr, vchod C

Zpùsob podóvéní iédostí
Zédosti o dotaci (nepodepsané) musí bft doruòeny osobnè Zadatelem, resp. opràvnènfm zéstupcem statutàrního
orgànu Zadatele nebo povéíenlm zàstupcem s úíednè ovéienou plnou mocí, a to v 1 tiSténém originéle a na CD
nosiòi ve formétu .pdf. Projekt dle piedepsané osnovy musí bft piedloZen v 1 ti5tèném originàle a na CD nosiòi
ve formàtu.doc nebo.pdf. VSechny ostatní piílohy k iàdosti se piedklàdají vjednom vyhotovení v tiStèné
podobè, Doplnèní veSker,fch podpisù Zadatele bude provedeno a2 pfi piíjmu Zàdostí pied pracovníkem MAS
Pobeskydí. Nutno piedloZit prfrkaz totoZnosti. DoporuÒuje se dobu podàní Zàdosti dohodnout telefonicky piedem,

Dalèí informace a kontakty
Ve5kerà dokumentace potiebnà pro zpracovéní a piedklàdàní Zàdostí a dalSÍ aktuàlní informace (Pravidla pro
opatiení lV.1 .2, Zàdost o dotaci, zàvaznà osnova prolektu - viz Piíloha ò, 2 Pravidel lV .1 .2., piílohy, piedepsané
formulàíe, instruktàZní listy apod,) jsou uvedeny na internetovfch strànkàch Stétního zemèdélského
intervenóního fondu (SZIF) www,sfif,cz, sekce: ,Program rozvoje venkova'-,,osa lV" -,opatiení lV.l.2 Realizace
místní rozvojové strategie", Specifické dokumentace MAS Pobeskydí,11.Vyzva, Shategickf plàn LEADER MAS
Pobeskydí, úplné znéní jednotliv.ich Fichí, vè, zpùsobilfch vldajù jsou zveiejnèny na internetové strénce
r,rn'vw.pobeskvdi,cz, sekce: "LEADER'- "LEADER 20A7 - 2013', kde jsou také odkazy nebo piímo dokumenty
obsaZené na internetovlch strénkéch SZIF. DodÈení podmínek ve vf5e uvedenfch dokumentech a soulad
projektu se Strategick!'m plànem LEADER MAS Pobeskydíje pro piijetí Zàdosti nezbytné.
Kontaktní adresa: MAS Pobeskydí, 739 53 Tianovice è.p. 1, tel.: 558 431 068, e-mail: rrcs@pobeskvdi.cz.
Kontaktníosobv: Ing. Oto Onderek, tel.: 558 431 061, mob;777 863 384, e-mail: onderek@pobeskvdi.cz

Vèra Kratochvílové, tel.: 558 431 068, mob.: 608 770 496, e-mail: kratochvilova@pobeskvdi,cz
Bc. Krystyna Novékovà, tel.:558 431071, mob,:605 004 850, e-mail: ng:vakova@pobeskydi.cz

Ing. Oto Onderek, v, r.
piedseda prog ramového vfboru

MAS PobeskydÍ


