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Výzva k předkládání projektů č.8/2013 

 

 

Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader 
na období 2008-2013 s názvem „STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS KELEČSKO – LEŠENSKO – 
STAROJICKO NA OBDOBÍ 2008 – 2013“ vyhlašuje 8. 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 

IČ: 22682252 

obchodní firma: Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s.  

právní forma: 701 - Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 

datum vzniku: 22.2.2008 

sídlo: 75644 Police 142 

ZÚJ: 544621 - Police 

okres: CZ0723 - Vsetín 

www.maskls.cz  

Název SPL:  

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS KELEČSKO – LEŠENSKO – STAROJICKO NA OBDOBÍ 2008 – 
2013 

2. Seznam vyhlášených Fichí  

1. Občanské vybavení a služby 

2. Obnova a rozvoj vesnic 

3. Uchování kulturního dědictví 

5. Rozvoj zemědělství 

3. Časové rozmezí a místo příjmu Žádostí o dotaci  

Začátek přijmu Žádostí  21.12.2012  

Žádosti budou přijímány od 10:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00, poslední den výzvy do 12:00.  

Datum ukončení příjmů žádostí:     11.01.2013, 12:00 hod.  

Žadatel předá osobně (prostřednictvím statutárního zástupce nebo osoby pověřené plnou mocí k 
podání žádosti, podpis zmocnitele musí být úředně ověřený) žádost (nepodepsanou, v elektronické 
podobě) v kanceláři Místní akční skupiny Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. (dále jen MAS), Police 
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čp. 142, po předchozí domluvě minimálně jeden pracovní den předem na telefonu 734 455 044.  
Žádost se podepisuje vždy před pracovníkem MAS. 

Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny.  

V případě osobního doručení žádosti vystaví žadateli zaměstnanec MAS potvrzení o přijetí žádosti. 

4. Informace o termínu příjmu povinných příloh k Žádosti o dotaci (tj. zda lze předkládat i Žádosti 
o dotaci neobsahující všechny povinné přílohy apod. včetně nejzazšího termínu pro jejich 
předložení či zda neúplné Žádosti nebudou MAS přijaty) 

Žádost o dotaci se předkládá na CD nebo flash disk (bude vrácen žadateli) – 1 ks a přílohy žádosti se 
předkládají ve 2 pare, z nichž každé musí splňovat podmínky uvedené v příslušné Fichi. Zaměstnanec 
MAS žádost o dotaci z CD vytiskne a předloží k podpisu žadateli. Poté žadateli vystaví potvrzení o 
přijetí žádosti. Formulář žádosti a instruktážní list k vyplňování žádosti o dotaci je možné stáhnout 
z webových stránek www.maskls.cz.  

Projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního 
opatření/podopatření (platí v případě, že Fiche obsahuje i vedlejší opatření). 

Neúplné žádosti o dotaci nebudou přijaty.  

V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci.  

5. Odkaz na internetové stránky MAS  

www.maskls.cz  

6. Jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mail) na pracovníka MAS, poskytujícího 

informace případným konečným žadatelům  

Kontaktní adresa:  Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s.  

Police 142 

    (budova obecního úřadu) 

Kontaktní osoba:  Zdeněk Hynek, tel. 734 455 044 .  

Kontaktní e-mail :  maskls@seznam.cz  

7.   Alokace na jednotlivé Fiche 

Číslo Fiche Alokace 
1               174 266 Kč  
2               886 738 Kč  
3               338 905 Kč  
4                         - Kč  
5            3 168 356 Kč  

Celkový 
součet            4 568 265 Kč  

  

8.Kolo příjmu PRV, ve kterém budou Žádosti registrovány na SZIF: 18. 
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9.   Vlastní předpis, který zaručí transparentnost výběru projektů a zamezí střetu zájmů (případně 
odkaz na internetové stránky, kde jej žadatel nalezne)   

http://www.maskls.cz/files/files/doku2010/mo20121.pdf  
 
 
 
10. Místo realizace projektu 

Vymezení území realizace – projekty mohou být realizovány pouze na území obcí MAS: Branky, 
Choryně, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Podolí, Police, Starý Jičín.  

11. Další informace 

Podrobné informace o poskytování dotace v rámci realizace Strategického plánu LEADER MAS 
Kelečsko-Lešensko-Starojicko na období  2008 – 2013 jsou uvedeny spolu s touto výzvou na 
internetových stránkách www.maskls.cz. Pravidla Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 jsou 
uvedena na internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR www.mze.cz  a Státního 
zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.  

Kontaktní adresa:  Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s.  

Police 142 

    (budova obecního úřadu) 

Kontaktní osoba:  Zdeněk Hynek, tel. 734 455 044 .  

Kontaktní e-mail :  maskls@seznam.cz  

Informační seminář pro žadatele se uskuteční 20.12.2012 v 11 00 v Policích v budově obecního úřadu. 
Účast na semináři potvrďte do 18.12.2012 do 24 00. V případě, že se na seminář nikdo nepřihlásí, 
seminář se uskuteční v kanceláři MAS, jejíž kapacita je 2 osoby.   


