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9. výzva MAS Ploština 
Občanské sdružení Místní akční skupina Ploština (dále jen MAS Ploština) v souladu se 

Strategickým plánem LEADER na období 2007-2013 s názvem  
 
 

„MAS Ploština – region s perspektivou“,  
 
 

vyhlašuje osmou výzvu k předkládání žádostí o dotaci na projekty z Programu rozvoje 
venkova ČR na období 2007-2013, osa IV.Leader, opatření IV.1.2. Realizace místní 

rozvojové strategie. 
 
 
 
 

1. Název MAS a SPL 

Název Mas Místní akční skupina 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 2014, devátou 
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 

Brumov – Bylnice, Drnovice, Haluzice, Křekov, Loučka, 
Újezd, Tichov, Valašské Klobouky, Vlachova Lhota, 
Vlachovice, Vysoké Pole, Poteč, Jestřabí, Štítná nad Vláří-
Popov, Nedašov,Nedašova Lhota, Návojná 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mas.plostina.cz/
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2. Seznam vyhlášených Fichí 

Číslo fiche Název fiche 

FICHE 5 Žijící obce Mas Ploština 
 

3. Časové rozmezí a místo příjmu Žádostí o dotaci 

Datum vyhlášení výzvy:   22. 1. 2014 
Datum zahájení příjmu žádostí:  13. 2. 2014 
Datum ukončení příjmu žádostí:  14. 2. 2014 do 14.00 hod. 
 
Žádosti budou přijímány v pracovní dny v době od 8:00 – 14:00 hodin po předchozí 
telefonické domluvě minimálně jeden pracovní den předem.  
 
Místo příjmu:    Obecní úřad Vysoké Pole,  

Kancelář Mas Ploština,  
Vysoké Pole 118,  
763 25 Újezd 

 

4. Informace o termínu příjmu povinných příloh k Žádosti o 
dotaci 

Žádost o dotaci se předkládá osobně v kanceláři Místní akční skupiny Ploština. Žádost musí 
být vyplněna do předepsaného specifického formuláře, který je ke stažení na webových 
stránkách MAS 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 nemusí být 
úředně ověřen). 

V případě, že se k podání Žádosti o dotaci na Mas dostaví zmocněný zástupce, musí s sebou 
přinést i vytištěnou stranu E1, kde bude u čestného prohlášení podpis žadatele, 
resp.statutárních zástupců, kteří jsou oprávněni podepisovat v souladu s výpisem 
z Obch.rejstříku nebo jiného osvědčení právního statutu. 

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 24. 2. 2014. V případě dodání povinných příloh po 
tomto datu, bude u předmětné žádosti ukončena její administrace ze strany MAS. Místo 
vyřazené žádosti bude zařazen projekt, který byl po zasedání výběrové komise ve skupině 
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náhradníků. 

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=9-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. 

Maximální délka realizace projektu je do 30. 6. 2015. 

 

 

5. Odkaz na internetové stránky MAS 

www. mas.plostina.cz 
 
 

6. Jméno a kontaktní údaje (telefon, email) na pracovníka Mas, 
poskytujícího informace případným konečným žadatelům 

 
 
Manažer:     Mgr. Zdenek Miklas 

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

Administrativní pracovník:   Lenka Častulíková 
Tel.:724 704 366,  
E-mail: l.castulikova@seznam.cz 
 

http://www.szif.cz/
http://mas.plostina.cz/index.php?page=9-vyzva
http://www.mas.plostina.cz/
mailto:plostina@seznam.cz
mailto:l.castulikova@seznam.cz
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7. Alokace na jednotlivé Fiche 

Číslo fiche Minimální částka v Kč 

FICHE 5 74 664,- 
 

Alokovaná částka na 20. Kolo příjmu žádostí (9. Výzva MAS Ploština) činí cca 74 664,- Kč a 
případný zůstatek svazkování z projektů dle aktuálního stavu žádostí o proplacení a 
proplacení projektů z předešlých výzev. Přesná výše alokace bude upřesněna na základě 
aktuálního účtu alokace MAS Ploština na Portálu farmáře při uzávěrce 9. Výzvy. 

 

8. Kolo příjmu Programu rozvoje venkova  

9. výzva Mas Ploština bude registrována v 20. kole příjmu Programu rozvoje venkova. 

 

9. Vlastní předpis zaručující transparentnost výběru projektů a 
zamezení střetu zájmů  

 

Odkaz na webové stránky: http://mas.plostina.cz/uploads/9vyzva/pdf/transparentnost.pdf 

 

10. Další informace 

Na webových stránkách MAS www.mas.plostina.cz jsou dostupná ke stažení aktuální 
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. 

http://mas.plostina.cz/uploads/9vyzva/pdf/transparentnost.pdf
http://www.mas.plostina.cz/
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