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5. 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 pátou výzvu na předkládání žádostí o podporu v následujících Fichi: 
 
 
FICHE 2 – Vzhledné obce Mas Ploština 
FICHE 5 – Žijící obce Mas Ploština 
 
 
Datum vyhlášení výzvy:   26.8.2011 
 
Datum zahájení příjmu žádostí:  23.9.2011 
Datum ukončení příjmu žádostí:  26.9.2011 do 14.00 hod. 
 
Žádosti budou přijímány v pracovní dny v době od 8:00 – 14:00 hodin. 
 
Žadatele tímto vyzýváme k telefonickému či  emailovému upřesnění termínu příjmu jejich 
Žádostí v kanceláři Mas Ploština, Vysoké Pole 118, 763 25  Újezd 
 

 
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 druhou výzvou v roce 2011, pátou 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,Poteč, Jestřabí, Štítná nad 
Vláří-Popov 

IDENTIFIKACE MAS 

http://www.mas.plostina.cz/�
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FICHE 2 – Vzhledné obce  Mas Ploština 
 
Hlavní opatření 
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnice 
Vedlejší opatření 
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
 
Cíl FICHE 

 
Cíl Fiche je zlepšení základních služeb na obcích, podpořit investice, které zajistí vyšší 
atraktivitu venkovských oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení kvality života. 
Výsledkem bude směřování investic do základní dopravní a technické infrastruktury a 
zlepšení vzhledu obcí.  
Rovněž podpora často chybějícího občanského vybavení a služeb, zejména v oblasti 
kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a 
mimoškolní péče o děti, tělovýchovy a sportu. Smyslem je posílení sounáležitosti místních 
obyvatel, zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a 
sportovních organizací a spolků, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu 
a mezilidské vztahy. 
V neposlední řadě je cílem realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a 
zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova zejména okolí objektů 
s historickým významem. 
 
 
Definice příjemce dotace: 
 
1. Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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. 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. 

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 

 
Podrobný popis financovaných aktivit je uveden v rámci Fiche na stránkách 

www.mas.plostina.cz 
 

POPIS FICHE 

http://www.mas.plostina.cz/�
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FICHE 5 – Žijící obce  Mas Ploština 
 
Hlavní opatření 
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 
 
Vedlejší opatření 
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnice 
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
 
 
Cíl FICHE 
 
Cíle Fiche je omezit vylidňování vesnic. Cíl by měl být realizován prostřednictvím investic do 
občanské vybavenosti a služeb poskytovaných na jednotlivých obcích. 
Výsledkem tedy bude podpora často chybějícího občanského vybavení a služeb, zejména v 
oblasti veřejné správy, školství, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a 
mimoškolní péče o děti, tělovýchovy a sportu. Smyslem je posílení sounáležitosti místních 
obyvatel, zejména formou zajištěním zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, 
zájmových a sportovních organizací a spolků, které rozhodující měrou přispívají k zachování 
tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.  
Návazné investice pak budou směrovány na doplnění základní dopravní a technické 
infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí. V neposlední řadě je cílem realizovat investice spojené 
s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. 
 

 
Definice příjemce dotace: 
 
1. Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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. 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. 

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 

 
Podrobný popis financovaných aktivit je uveden v rámci Fiche na stránkách 

www.mas.plostina.cz 
 
 
 
  

http://www.mas.plostina.cz/�
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Žádost o dotaci se předkládá osobně v kanceláři Místní akční skupiny Ploština. 

Žádost o dotaci předkládá a podepisuje žadatel před pracovníkem MAS Ploština osobně (v 
případě právnických osob pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se 
stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou 
osobu) nebo prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců (podpis na zmocnění musí být 
úředně ověřen). 

Žádost o dotaci se předkládá na předepsaném formuláři se všemi povinnými přílohami, příp. 
nepovinnými přílohami. 

Na MAS je možné předkládat také Žádosti o dotaci, které neobsahují všechny povinné 
přílohy. Jedná se především o projekty, jejichž realizace závisí na rozhodnutí stavebního 
úřadu. Na MAS je nutno předložit v termínu přijetí Žádosti o dotaci čestné prohlášení o 
dodání povinných příloh v termínu do 10. 10. 2011. 

Žádost, povinné i nepovinné přílohy se předkládají ve dvou vyhotoveních, a to ve dvou 
originálech nebo úředně ověřených kopiích. Výjimku tvoří projektová dokumentace, půdorys 
stavby či dispozice technologie a katastrální mapa, které nemusí být originálem nebo úředně 
ověřenou kopií, dostačující je pouze prostá kopie. 

Žádost o dotaci bude kromě tištěných vyhotovení předložena rovněž elektronicky na CD (1x). 
Další povinnosti žadatele jsou uvedeny v Pravidlech IV.1.2. a v Metodice pro tvorbu Fichí a 
specifické podmínky opatření IV.1.2., které jsou ke stažení na www.mas.plostina.cz  nebo na 
www.szif.cz.  

 

 

Formulář Žádosti o dotaci a další podklady pro žadatele jsou ke stažení na: 
mas.plostina.cz/index.php?page=5-vyzva 

 

Upozornění 
Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých 
výdajů z hlavního opatření/podopatření. V daném kole příjmu žádostí může žadatel podat v 
rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci. 

 

 

Alokovaná částka na 14. Kolo příjmu žádostí (5. Výzva MAS Ploština) činí zhruba 

 2 439155,- Kč. 

 

 

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 

http://www.szif.cz/�
http://mas.plostina.cz/index.php?page=5-vyzva�
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DOBA  A  MÍSTO REALIZACE PROJEKTU 
 

 

Nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS a na RO SZIF: 
Žadatel je povinen zajistit realizaci projektu a úhradu způsobilých výdajů do 24 měsíců od 
podpisu Dohody s dodržení následujících termínů: 

- nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS Ploština: 23 měsíců od 
podpisu Dohody  

 - nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na RO SZIF Olomouc: 24 
měsíců od podpisu Dohody 

Území pro realizaci projektů 
  

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

Na webových stránkách MAS www.mas.plostina.cz jsou dostupná ke stažení aktuální 
Pravidla pro opatření IV.1.1., Pravidla pro opatření IV.1.2. a Metodika pro tvorbu fichí a 
specifické podmínky opatření IV.1.2. Na stejném místě jsou k dispozici další dokumenty 
týkající se výzvy. 

 

 

 

 

 

 
Manažer  Mgr. Zdenek Miklas 

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

Adm. pracovník Lenka Častulíková 

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

Předseda  Josef Zicha  

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

 
 
 

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE 

http://www.mas.plostina.cz/�
mailto:plostina@seznam.cz�
mailto:l.castulikova@seznam.cz�
mailto:obecvp@volny.cz�
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