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4. výzva MAS Ploština 

– realizace Strategického plánu LEADER 
 

Občanské sdružení Místní akční skupina Ploština (dále jen MAS Ploština) tímto  
v souladu se strategickým plánem LEADER na období 2007-2013 

MAS Ploština – region s perspektivou,  

vyhlašuje druhou výzvu na předkládání žádostí o podporu v následujících Fichi: 
 
FICHE 4 – Odpočiňte si u nás 
 
 
 

 
Název Mas   Ploština 
IČ    27000354 
Právní forma   občanské sdružení 
Statutární zástupce  Zicha Josef, předseda 
Název SPL   MAS Ploština – region s perspektivou 
Číslo výzvy   vyhlašovaná výzva je první výzvou v roce 2011, čtvrtou výzvou  

celkově vyhlášenou MAS Ploština 
Webové stránky Mas www.mas.plostina.cz 
Sídlo Mas   Vysoké Pole 118,  763 25  Újezd 
Manažer   Mgr. Zdeněk Miklas 
Územní působnost MAS Územní působnost MAS je daná správním obvodem 

následujících obcí: Brumov – Bylnice, Drnovice, Haluzice, 
Křekov, Loučka, Újezd, Tichov, Valašské Klobouky, Vlachova 
Lhota, Vlachovice, Vysoké Pole. 

IDENTIFIKACE MAS 

http://www.mas.plostina.cz/�
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FICHE 4 – Odpočiňte si u nás 
 
Hlavní opatření 
III.1.3.2. Ubytování,sport 
 
Cíl FICHE 
Cílem je zlepšení kvality života na venkově a diverzifikace ekonomických aktivit, podpora 
nových inovativních forem turistického ruchu s možností využití nedostatečně používaných 
nemovitostí. Cílem je rovněž vytváření nových pracovních míst,vznik  ubytovacích kapacit a 
rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. 

 
Finanční alokace pro tuto Fichi v této výzvě je cca 2 439 155,- Kč 
 
Definice příjemce dotace: 
 
1. Zemědělský podnikatel, tzn.fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské 

výrobě v souladu se zákonem č.252/1997 Sb.,o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů 

2. Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
3. 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 
4. 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) 

5. 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 

6. Nezemědělské podnikatelské subjekty, které nepodnikají v oblasti cestovního ruchu. 
 

 
Podrobný popis financovaných aktivit je uveden v rámci Fiche na 

www.mas.plostina.cz 
  

 
Žadatel předá žádost  v sídle MAS Ploština v termínu od 26.5.2011 do 27.5.2011. 

Žádosti budou přijímány v pracovní dny od 8:00  do 15:00 hodin, a to po předchozí 
telefonické domluvě. 
Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny. 

 
 

POPIS FICHE 

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ NA MAS 

http://www.mas.plostina.cz/�
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Místo podání: MAS Ploština 

Vysoké Pole 118 (budova obecního úřadu) 
763 25 

 

 
Žadatel – jeho statutární zástupce, popřípadě statutární orgán – předává žádost osobně 

v sídle MAS. Alternativně může žádost podat i osoba k tomuto úkonu zplnomocněná, po 
prokázání plné moci s úředně ověřeným podpisem. 

 
Žádost, povinné i nepovinné přílohy se předkládají ve 2 vyhotoveních. Jedno 

vyhotovení musí být originálem, nebo ověřenou kopií dokladu, druhé vyhotovení může být 
prostá (neověřená) kopie dokumentu. Výjimku tvoří projektová dokumentace, půdorys stavby 
či dispozice technologie a katastrální mapa, které nemusí být originálem nebo ověřenou kopií, 
dostačující je pouze prostá kopie. 
Žádost bude kromě tištěných vyhotovení předložena rovněž elektronicky na CD (1x). 

 
Závazné termíny pro realizaci projektu: 
 
Způsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska času následovně  
 

• příprava projektu – 1.1.2007 (pokud není stanoveno jinak) 
• eventuální nákupy nemovitostí – 1.1.2007 (pokud není stanoveno jinak) 
• ostatní způsobilé výdaje - od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF do data 

předložení Žádosti o proplacení 
 
termín předložení žádosti o proplacení výdajů na MAS/ RO SZIF 
 

• Žadatel je povinen zrealizovat projekt jak fyzicky tak i finančně do 24 měsíců  od 
podpisu Dohody. 

• Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení na RO SZIF v termínu stanoveném 
Dohodou, nejpozději však do  24 měsíců od data podpisu Dohody. Předtím však 
Žádost o proplacení předkládá žadatel ke kontrole na Mas Ploština, a to nejméně 14 
dní před termínem odevzdání na RO SZIF Olomouc. 

 
 
Území pro realizaci projektů 
  

Území pro realizaci projektů je shodné s území uvedeným v oddíle Identifikace MAS - 
územní působnost MAS. 

 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

ŽÁDOST O DOTACI 

DOBA A MÍSTO REALIZACE PROJEKTU 
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Manažer  Mgr. Zdenek Miklas 

Tel.: 605 224 670, 721 678 368, E-mail: plostina@seznam.cz 

Adm. pracovník Lenka Častulíková 

Tel.: 724 224 656, 724 704 366, E-mail: l.castulikova@seznam.cz 

Předseda  Josef Zicha  

Tel.: 606 766 008, E-mail: obecvp@volny.cz 

 
 
 
 
Přílohy pro žadatele: 
 
Fiche 4 – Odpočiňte si u nás (www.mas.plostina) 
 
Formulář žádosti o dotaci (www.mas.plostina) 
 
Pravidla pro opatření IV.1.1. 
https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokum
enty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F11%2F1292857198316.pdf 
 
Pravidla pro opatření IV.1.2. 
https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokum
enty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F12%2F1292857408800.pdf 
 
Metodika pro tvorbu Fichí 
https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokum
enty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F11%2F1292857581767.pdf 
 

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE 
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