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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“ 
Tento projekt je financován Evropskou unií 

 

 
 

Pokyny pro žadatele o dotaci z PRV 
v rámci 9. výzvy 

 
 

Realizace projektů v rámci opatření IV.I.2 
které budou naplňovat Strategii MAS Horňácko a Ostrožsko: 

 

 
 

„Návrat ke kořenům lidové kultury 
služeb a řemesel“ 
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(vazbu projektu k cílům SPL MAS popisujete v žádosti v části B1/pole žádosti 7) 
 
Strategie MAS Horňácko a Ostrožsko je postavena na 4 prioritách. Jedná se o vzájemné 

propojení obnovy rozvoje vesnic s podporou cestovního ruchu, podporou místních produktů, 
drobných zemědělských a nezemědělských podnikatelů a lidových tradic. Celý grantový program 
je posílen horizontálním inovačním přístupem, který bude mít za cíl zachránit lidové tradice, 
např. Slovácký tanec Verbuňk.    

 

Priorita 1 : Podpora cestovního ruchu 

 
  Strategický cíl: Využívat přírodního a kulturního bohatství regionu 
 

                          Specifické cíle: Podpořit rozvoj šetrné venkovské turistiky. Podpořit rozvoj 
místního podnikatelského prostředí v cestovním ruchu s cílem zvyšování pracovních příležitostí 
pro místní obyvatele. Zvýšit ubytování v soukromí s příslušným zvýšením stravovacích kapacit.  
Vytvořit na území MAS síť půjčoven sportovních potřeb ( lodí, jízdních kol aj.).  

               

     Fiche 1. Podpora cestovního ruchu – ubytování, sport 

 

Priorita 2 : Kvalita života a udržitelný rozvoj vesnic 

         

  Strategický cíl: Zastavit odchod mladých lidí z venkova do větších měst 
 

                             Specifické cíle: Obnova místních komunikací a úprava veřejných prostranství, 
pro děti a mládež, obnova budov a ploch pro oblast vzdělávání a kultury (např. školních) pro různé 
zájmové kroužky, pořádání různých seminářů, celoživotního vzdělání (a tím ke zvýšení 
vzdělanostní úrovně obyvatel) apod. Stavební obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova. 
Zapojení místních obyvatel do zlepšování kvality života na venkově. Obnova chátrajících budov a 
s tím spojená možnost  vzniku nových pracovních míst. Obnova kulturních památek , rozvoj 
kulturního života prostřednictvím vybudování zařízení pro kulturu, modernizace knihoven atd.        

                 

     Fiche 2 : Obnova a rozvoj vesnic - záměr a) 

                   Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 

 

     Fiche 3: Občanské vybavení pro děti a mládež 

 

     Fiche 4: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova      

 

 

 

1. Cíle strategického plánu MAS Horňácko a Ostrožsko 
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Priorita 3 : Podpora drobných producentů v regionu 

         

  Strategický cíl: Posílit tradiční výrobu regionálních produkt 

 
                        Specifické cíle: Zvýšit konkurenceschopnost místních výrobců potravinářských 

produktů (vinaři, ovocnáři, uzenáři, pekaři atd.), zvýšit kvalitu produktů. 
Zabezpečení investic do zpracovatelského průmyslu, pořízení nových technologií, investice 
do marketingu, nákup nových zařízení spojené s finální úpravou výrobků. Rozvinutí služeb pro 
podporu malého a středního podnikání vytváří možnost na vznik nových pracovních míst  snížení 
nezaměstnanosti v regionu. 
                          

 

     Fiche 5 : Podpora drobných výrobců místních produktů 

 

Priorita 4 : Podpora stávajících a nových podnikatelských aktivit v regionu 

 

   Strategický cíl: Zlepšit kvalitu života obyvatel 

                   

                        Specifické cíle:  

 Zvýšit diverzifikaci (rozvoje nových podnikatelských aktivit) a udržitelnosti 
zemědělského hospodářství na venkově  

 Zvýšit konkurenceschopnost drobného podnikání na venkově 

 Zvýšit produkci místních produktů 

 Rozšířit spektrum služeb pro místní obyvatele 

 Posílit stabilitu podniků  

 Posílit udržitelnost zemědělského hospodářství v oblastech LFA a u podniků 
s ekologickou formou hospodaření   

 Rozvinutí služeb pro podporu drobného podnikání vytváří možnost na vznik nových 
pracovních míst  snížení nezaměstnanosti v regionu. 

                            

     Fiche 6 : Podpora zemědělských podnikatelů 

                            

     Fiche 7 : Podpora drobných podnikatelů 
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2. Zaměření podpory 9. Výzvy 
                            
Podpořeny budou projekty, které nejlépe naplní preferenční kritéria ve fichích: 
 
 

Číslo 
fiche  

Název 
Max. míra 

podpory 
Maximální 

alokace pro fichi  

1 
Podpora aktivit v rámci rozvoje venkovské 

ekonomiky směrem k činnostem v cestovním 
ruchu. 

60% 
 

3 500 000,- Kč 

5 
Podpora zemědělců, především tedy vinařů v 

oblasti zpracování vína a podpory jejich odbytu 
50% 

 
500 000,-  Kč 

6 
Podpora konkurenceschopnosti 

zemědělských podniků, zachování 
zaměstnanosti v zemědělství na venkově 

60% 
 

237 943,-  Kč 

7 
Podpora drobných podnikatelů (spadajících 

do tzn. mikropodniku) v oblasti nezemědělských 
aktivit. 

60% 
 
2100 000 Kč 

 
 

Výše dotace:   
  
Výše způsobilých výdajů na projekt: Fiche 1 a Fiche 5 v rozmezí minimální 50 000,- Kč a 
maximálně 2 000 000,- Kč. Fiche 6 v rozmezí 50 000,- Kč a maximálně 300 000,- Kč, Fiche 7 
v rozmezí 50 000,- Kč a maximálně 1 000 000,- Kč. 

 
 
 
 

Číslo 
fiche  

3. Definice příjemce dotace 

 

Fiche 1 Podpora cestovního ruchu – ubytování a sport 
 
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. Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5. Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské 
výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů.. 
 

6. Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu.  
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Fiche 5    Podpora drobných výrobců místních produktů  
 
1.   Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici mikro, 
malého a středního podniku, Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou 
spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění 
pozdějších předpisů nebo Nařízení Rady č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu o společné 
organizaci trhu s chmelem a o zrušení nařízení (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 
879/73 a (EHS) č.1981/82.  

 
2.   Výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku. Podpořit l lze 
výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. 
Příjemce dotace může být i zemědělský podnikatel, který má zároveň v předmětu činnosti 
výrobu krmiv.  

 
3.   Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku a jehož  
předmět činnosti je v souladu s § 2 e, odst. 3, písm. e, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,  
ve znění pozdějších předpisů, tzn. v předmětu činnosti musí mít uvedeno: "úprava, zpracování  
a prodej vlastní produkce zemědělské výroby" nebo "zemědělská výroba". 

 
  
Fiche 6    Podpora zemědělských podnikatelů 
 
1. Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské 

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

 
Fiche 7   Podpora drobných podnikatelů 
 
1. Fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení 

do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; žadatel nesmí mít všechny 
živnosti přerušené/zrušené. 

 
 

1. Práce s elektronickými podklady 
 
FICHE 
Formulář fiche obsahuje 22 částí (kapitol). Pro zobrazení všech částí na první stránce vlevo 

nahoře stiskněte tlačítko MENU a dále ZOBRAZIT ČÁSTI. 
 
ŽÁDOST 
Elektronický formulář žádosti je unikátní pro naši MAS a tuto výzvu. NELZE použít jiný 

formulář.  
Formulář je ke stažení na webových stránkách MAS (http://leader.ostrozsko.cz). Pro správnou 

funkci formuláře potřebujete program ADOBE READER min. verzi 8. 
Prázdný formulář má pouze 1 stranu. Poté, co zadáte číslo fiche a údaje o žadateli fyzická 

nebo právnická osoba, žádost vygeneruje další strany. Tlačítko MENU na úvodní stránce 
umožňuje kontrolu správnosti vyplnění formuláře 

 
 

2. Způsob podávání projektů 

http://leader.ostrozsko.cz/
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Forma žádosti:  
 
Žádost musí být zpracována v elektronické formě na předepsaném formuláři a doplněna povinnými 
přílohami. Žádost je ke stažení na http://leader.ostrozsko.cz. V jednom kole příjmu žádostí může 
žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci. 

 
Místo a způsob podání žádosti:  
 
Žádost v elektronické podobě (CD nebo flash disk) 1 ks  a vytištěné povinné přílohy ve 2 paré 
z nichž každé musí splňovat podmínky uvedené v příslušné Fichi. Na místě sekretariátem 
vytištěnou žádost podepisuje oprávněná osoba (statutární zástupce) nebo osoba zplnomocněná 
pro tento úkon. Plná moc musí obsahovat jasné vymezení rozsahu zplnomocnění, časovou 
platnost a úředně ověřený podpis statutárního zástupce. Čestné prohlášení podepisuje statutární 
orgán na místě, popřípadě předkládá zmocněná osoba podepsané statutárním orgánem a 
ověřené. 

 

Místem příjmu bude:  
 
Kancelář MAS Přízámčí, Zámecká 24, Uherský Ostroh po předchozí domluvě na telefonu 725 
762 720, 572 501 425 nebo 724 503 950. 

 
Termín příjmu žádostí:   
 
Žádosti budou přijímány od 3. 12. 2012 – 25. 1. 2013 (od 8.00 do 15.30). Později doručené žádosti 
budou z výběru automaticky vyřazeny.  

 
Doba a místo realizace  projektu: 

 
Zahájení realizace projektu:   
S realizací projektu je možné začít po zaregistrování úplné žádosti na RO SZIF Olomouc 
předběžné od 14. 3. 2013. 
 
Ukončení realizace projektu:   
Realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 24 měsíců (ve specifických případech do 36) 
od data podpisu Dohody, kdy musí být podána Žádost o proplacení uznatelných nákladů. Žadatel 
v dostatečném časovém předstihu  předloží Žádost o proplacení včetně příloh ke kontrole na MAS. 
 
Místo realizace projektu:     
Všechny vybrané projekty musí být realizovány na území MAS Horňácko a Ostrožsko – viz mapa 
regionu – http://leader.ostrozsko.cz 

 
 
 
 
 
 
 

6. Způsob výběru projektů 
 

Administrativní kontrola prováděná MAS 
 
Po zaevidování žádosti MAS nejprve provede kontrolu úplnosti přijatých Žádostí o dotaci na 

základě kontrolního listu. Neúplná Žádost o dotaci (neobsahující všechny povinné přílohy) nebude 

http://leader.ostrozsko.cz/
http://leader.ostrozsko.cz/
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přijata místní akční skupinou a žadatel bude na místě o této skutečnosti a jejích důvodech 
písemně informován.  

Předložené projekty projdou na úrovni pracoviště MAS Horňácko a Ostrožsko administrativní 
kontrolou úplnosti v souladu se Strategickým plánem MAS. V případě neúplnosti Žádosti vyzve 
MAS žadatele k doplnění Žádosti. Lhůta pro odstranění formálních nedostatků činí 5 pracovních 
dnů ode dne doručení.  

Následně jsou projekty postoupeny výběrové komisi MAS Horňácko a Ostrožsko ke 
konečnému výběru. Podrobný postup a kritéria hodnocení viz  Fiche 1, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7 
(www.leader.ostrozsko.cz).  

Žádosti o dotaci budou poté předkládány příslušnému RO SZIF k další administrativní kontrole 
a následnému hodnocení přijatelnosti z hlediska SZIF. 

 

Kontrola přijatelnosti prováděná MAS 

Pro hodnocení přijatelnosti předkládaného projektu MAS zkontroluje obsahovou správnost 
všech příloh a žádosti o dotaci. Pokud žádost a přílohy nebudou splňovat obsahovou správnost, 
bude žádost vyřazena z dalšího hodnocení a pro dané kolo bude zamítnuta.  

 

Opravné postupy 

Žadatel může proti závěru administrativní kontroly nebo kontroly přijatelnosti podat písemné 
odvolání. Toto odvolání musí být doručeno na Sekretariát MAS do 7 pracovních dnů ode dne 
následujícího po dni odeslání vyrozumění o výsledku administrativní kontroly a kontroly 
přijatelnosti.  

Oprávněnost odvolání prozkoumá revizní komise MAS a vydá doporučující stanovisko, které 
následně projedná programový výbor MAS, který rozhodne o vyřazení resp. zpětném zařazení 
projektu do procesu administrace projektů. Nedojde-li mezi PV MAS a žadatelem ke shodnému 
závěru, má žadatel právo podat žádost o přezkoumání postupu MAS na příslušné RO SZIF a 
pokud tak učiní, musí do druhého dne dát tuto skutečnost MAS na vědomí.  

Dojde-li RO SZIF  k závěru, že byl projekt neoprávněně vyřazen z procesu administrace, bude 
MAS písemně vyzvána k nápravě.    

Opravné postupy jsou nastaveny tak, aby projekt, který je dodatečně uznán za přijatelný, mohl 
být ještě zařazen do procesu výběru projektů. U projektů, kde nedojde ke shodě mezi MAS a 
žadatelem bude dále přijatelnost hodnotit SZIF.  

 

Hodnocení projektů 

V rámci každé Fiche jsou určena preferenční kritéria.   
 

   Fiche 1. Podpora cestovního ruchu – ubytování, sport 

 

1. Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (dle 
metodiky v příloze 6. Pravidel pro opatření IV.1.2.) 

5 bodů/1 
místo 

 

 5 bodů / 1 pracovní místo zřízené v rámci projektu  
0 bodů / projekt nevytváří pracovní místo  

 

2. Uplatňování inovačních přístupů. 0 - 5 

  V projektu je zapojen minimálně 1 inovační prvek uvedený v kap. 6.3 
strategie MAS:  

6.3 Zapojení inovačních prvků 

 Celý grantový program je posílen horizontálním inovačním 
přístupem, který bude mít za cíl zachránit lidové tradice, např. 
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Slovácký tanec Verbuňk.  MAS založí fond mikroregionálního 
rozvoje, který bude naplňován pomocí fundraisigových aktivit, tj. že 
se bude MAS snažit získat finanční podporu od místních 
podnikatelských subjektů. Tyto finanční prostředky pak bude 
rozdělovat na měkké aktivity, které nebudou moci být hrazeny 
v rámci způsobilých nákladů. Např. Příjemce může dostat podporu 
od MAS Horňácko a Ostrožsko na lektorskou činnost při výuce 
tance Verbuňk, na ušití krojů, na pořádání folklórních aktivit atd.  

 Zapojení žadatelů do projektů, které budou realizovány v rámci 
rozvoje cestovního ruchu  

 Zapojení mladých lidí (např.maminky na mateřské dovolené, 
mládež) do komunitního plánování obce. V rámci Fiche 3 budou 
zvýhodněny ty projekty do jejichž přípravné nebo realizační fáze se 
prokazatelně zapojí děti a mládež 

 Využití dovedností a znalostí seniorů v návaznosti na hlavní téma 
SPL – Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel, a tím 
posílení jejich sociální pozice ve společnosti 

 Uplatnění komunitního plánování při návrhu a realizaci úprav 

 Prosazování principu kooperace a provázanost projektu s jinými 
aktivitami území 

 Podpora typických produktů regionu, podpora využívání 
inovativních technologií 

Hodnocení: 1 bod za 1 zapojený prvek, max. 5 bodů  
V projektu není zapojen žádný inovační prvek uvedený v kap. 6.3 

strategie.  
Hodnocení: 0 bodů 

3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na 
součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního 
hospodářství. 

0,2,4,6,8,10 

  Součástí projektu je víceodvětvové navrhování a provádění projektu 
založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví 
místního hospodářství. Subjekty jsou zapojeny do všech fází projektu, jejich 
zapojení je smysluplné a přispívá k realizaci projektu. Projekt je realizován 
v kontextu s ostatními projekty realizovanými v místě dopadu projektu.  

Hodnocení: 8 bodů 
Součástí projektu je víceodvětvové navrhování a provádění projektu 

založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví 
místního hospodářství. Subjekty jsou zapojeny jen do některých fází 
projektu, jejich zapojení je smysluplné a přispívá k realizaci projektu.  

Hodnocení: 4 bodů 
Projekt je realizován bez víceodvětvového navrhování a provádění 

projektu založeného na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých 
odvětví místního hospodářství.  

Hodnocení: 0 bodů 
Projekt je realizován v kontextu s ostatními projekty realizovanými 

v místě dopadu projektu.  
Hodnocení: + 2 body 

  

4. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let. 0  -  5 

  Dopady projektu jsou zaměřeny na mladé lidi do 30 let a dopad je 
v osnově projektu smysluplně zdůvodněn.   

Hodnocení: 5 bodů 
Dopady projektu se týkají také mladých lidí do 30 let a dopad je 

v osnově projektu smysluplně zdůvodněn.    
Hodnocení: 4 – 1  bodů 
Dopady projektu nejsou zaměřeny na mladé lidi do 30 let, dopady na 

skupinu nejsou v projektu popsány.   
Hodnocení: 0 bodů 

  

5. Zaměření dopadů projektu na ženy. 0  -  5 

  Dopady projektu jsou zaměřeny na ženy a dopad je v osnově projektu 
smysluplně zdůvodněn.   

Hodnocení: 5 bodů 
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Dopady projektu se týkají také žen a dopad je v osnově projektu 
smysluplně zdůvodněn.    

Hodnocení: 4 – 1  bodů 
Dopady projektu nejsou zaměřeny na ženy, dopady na skupinu nejsou 

v projektu popsány.   
Hodnocení: 0 bodů 

6. Obec, na které je projekt realizován, má do 5000 obyvatel. 
 

5- 15 

 Realizace projektu na území obce do 1000 obyvatel………  …….15 bodů 
Realizace projektu na území obce do 2500 obyvatel ……………..10 bodů 
Realizace projektu na území obce do 5000 obyvatel ………………5 bodů 

  

7. Nabídka žadatele na vyšší podíl spolufinancování projektu – za 
každé procento navíc 

1 bod /1 
procento 

 Nabídka žadatele na vyšší podíl spolufinancování projektu, tato 
skutečnost je doložena v Žádosti o dotaci 

Hodnocení: 1 bod za 1 procento snížení procenta dotace 
V žádosti není snížení procenta dotace  
Hodnocení: 0 bodů (pokud žadatel požaduje dotaci ve výši 60%) 

  

8. Nabídka na zapojení do aktivit na podporu a záchranu lidových 
tradic a Slováckého tance Verbuňk. 

0 –15 

 Projekt zahrnuje trvalou podporu aktivit do roku 2013 (např. každoroční 
sponzoring). Doloženo např. návrhem na smlouvu. 

Hodnocení: 15 bodů 
Projekt nezahrnuje podporu aktivit. 
Hodnocení: 0 bodů 

  

9. Zajištění řízení projektu svépomocí 0 nebo 10 

 Projekt je řízen žadatelem svépomocí a tato skutečnost je doložena 
čestným prohlášením žadatele 

Hodnocení: 10 bodů 
V projektu není doloženo čestné prohlášení žadatele na řízení 

svépomocí.  
Hodnocení: 0 bodů 

 

10.  Rozloha obnovené zeleně alespoň 50m2. 0 nebo 8 

 V rámci projektu je rozloha obnovené zeleně alespoň 50 m2 a tato 
skutečnost je uvedena v rámci Žádosti o dotaci 

Hodnocení: 8 bodů 
V rámci projektu je obnova zeleně menší jak 50m2. 
Hodnocení: 0 bodů 

 

11.  Životaschopnost projektu 0-10 

 Žadatel prokázal, že bere v úvahu možná rizika projektu a má 
připraveny mechanismy na jejich eliminaci či na omezení následků 
rizikových situací.  

Hodnocení: 10 bodů 
Žadatel popsal možná rizika projektu, ale neprokázal jasně, že má 

připraveny mechanismy na jejich eliminaci či na omezení následků 
rizikových situací. 

Hodnocení: 5 bodů 
Žadatel nepodal o životaschopnosti projektu dostatečné informace  
Hodnocení: 0 bodů 

 

12.  Zkrácená doba realizace projektu do 12 měsíců od podpisu 
Dohody o dotaci 

0 nebo 5 

 Žadatel se zaváže čestným prohlášením k realizaci projektu do 12 
měsíců od podpisu Dohody o dotaci. 

Hodnocení: 5 bodů  
Žadatel se nezaváže k realizaci projektu do 12 měsíců od podpisu 

Dohody o dotaci.  
Hodnocení: 0 bodů 
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Fiche 5 : Podpora drobných výrobců místních produktů 

 

1. Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (dle 
metodiky v příloze 6. Pravidel pro opatření IV.1.2.) 

5 bodů/1 
místo 

 

 5 bodů / 1 pracovní místo zřízené v rámci projektu  
0 bodů / projekt nevytváří pracovní místo  

 

2. Uplatňování inovačních přístupů. 0 - 5 

  V projektu je zapojen minimálně 1 inovační prvek uvedený v kap. 6.3 
strategie MAS:  

6.4 Zapojení inovačních prvků 

 Celý grantový program je posílen horizontálním inovačním 
přístupem, který bude mít za cíl zachránit lidové tradice, např. 
Slovácký tanec Verbuňk.  MAS založí fond mikroregionálního 
rozvoje, který bude naplňován pomocí fundraisigových aktivit, tj. že 
se bude MAS snažit získat finanční podporu od místních 
podnikatelských subjektů. Tyto finanční prostředky pak bude 
rozdělovat na měkké aktivity, které nebudou moci být hrazeny 
v rámci způsobilých nákladů. Např. Příjemce může dostat podporu 
od MAS Horňácko a Ostrožsko na lektorskou činnost při výuce 
tance Verbuňk, na ušití krojů, na pořádání folklórních aktivit atd.  

 Zapojení žadatelů do projektů, které budou realizovány v rámci 
rozvoje cestovního ruchu  

 Zapojení mladých lidí ( např. maminky na mateřské dovolené, 
mládež) do komunitního plánování obce. V rámci Fiche 3 budou 
zvýhodněny ty projekty do jejichž přípravné nebo realizační fáze se 
prokazatelně zapojí děti a mládež 

 Využití dovedností a znalostí seniorů v návaznosti na hlavní téma 
SPL – Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel, a tím 
posílení jejich sociální pozice ve společnosti 

 Uplatnění komunitního plánování při návrhu a realizaci úprav 

 Prosazování principu kooperace a provázanost projektu s jinými 
aktivitami území 

 Podpora typických produktů regionu, podpora využívání 
inovativních technologií 

Hodnocení: 1 bod za 1 zapojený prvek, max. 5 bodů  
V projektu není zapojen žádný inovační prvek uvedený v kap. 6.3 

strategie.  
Hodnocení: 0 bodů 

  

3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na 
součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního 
hospodářství. 

0,2,4,6,8,10 

  Součástí projektu je víceodvětvové navrhování a provádění projektu 
založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví 
místního hospodářství. Subjekty jsou zapojeny do všech fází projektu, jejich 
zapojení je smysluplné a přispívá k realizaci projektu. Projekt je realizován 
v kontextu s ostatními projekty realizovanými v místě dopadu projektu.  

Hodnocení: 8 bodů 
Součástí projektu je víceodvětvové navrhování a provádění projektu 

založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví 
místního hospodářství. Subjekty jsou zapojeny jen do některých fází 
projektu, jejich zapojení je smysluplné a přispívá k realizaci projektu.  

Hodnocení: 4 bodů 
Projekt je realizován bez víceodvětvového navrhování a provádění 

projektu založeného na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých 
odvětví místního hospodářství.  

Hodnocení: 0 bodů 
Projekt je realizován v kontextu s ostatními projekty realizovanými 

v místě dopadu projektu.  
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Hodnocení: + 2 body 

4. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let. 0  -  5 

  Dopady projektu jsou zaměřeny na mladé lidi do 30 let a dopad je 
v osnově projektu smysluplně zdůvodněn.   

Hodnocení: 5 bodů 
Dopady projektu se týkají také mladých lidí do 30 let a dopad je 

v osnově projektu smysluplně zdůvodněn.    
Hodnocení: 4 – 1 bodů 
Dopady projektu nejsou zaměřeny na mladé lidi do 30 let, dopady na 

skupinu nejsou v projektu popsány.   
Hodnocení: 0 bodů 

  

5. Zaměření dopadů projektu na ženy. 0  -  5 

  Dopady projektu jsou zaměřeny na ženy a dopad je v osnově projektu 
smysluplně zdůvodněn.   

Hodnocení: 5 bodů 
Dopady projektu se týkají také žen a dopad je v osnově projektu 

smysluplně zdůvodněn.    
Hodnocení: 4 – 1 bodů 
Dopady projektu nejsou zaměřeny na ženy, dopady na skupinu nejsou 

v projektu popsány.   
Hodnocení: 0 bodů 

  

6. Žadatel má na produkt registrovanou značku kvality potraviny 
nebo se jedná o biopotravinu. 

0 nebo 10 

 Žadatel má registrovanou značku nebo biopotravinu 
Hodnocení: 10 bodů 
Žadatel nemá registrovanou značku nebo biopotravinu 
Hodnocení: 0 bodů 

  

7. Životaschopnost projektu 0 nebo 10 
nebo 20 

 Žadatel prokázal, že bere v úvahu možná rizika projektu a má 
připraveny mechanismy na jejich eliminaci či na omezení následků 
rizikových situací. Hodnocení: 20 bodů 

Žadatel popsal možná rizika projektu, ale neprokázal jasně, že má 
připraveny mechanismy na jejich eliminaci či na omezení následků 
rizikových situací. Hodnocení: 10 bodů 

Žadatel nepodal o životaschopnosti projektu dostatečné informace 
Hodnocení: 0 bodů 

 

8. Některý z produktů žadatele je označen jako produkt s chráněným 
zeměpisným označením nebo označením původu nebo jako zaručená 
tradiční specialita. 

0 nebo 8 

 Produkt je označen jako regionální specialita, nebo má chráněné 
zeměpisné označení nebo označení původu. 

Hodnocení: 8 bodů 
Produkt není označen jako regionální specialita, nebo má chráněné 

zeměpisné označení nebo označení původu. 
Hodnocení: 0 bodů 

 

9. Nabídka na zapojení do aktivit na podporu a záchranu lidových 
tradic a Slováckého tance Verbuňk. 

0 nebo 15 

 Projekt zahrnuje trvalou podporu aktivit do roku 2013 (např. každoroční 
sponzoring).  

Hodnocení: 15 bodů 
Projekt zahrnuje jednorázovou podporu aktivit. 
Hodnocení: 0 bodů 

 

10. Obec, na které je projekt realizován, má do 5000 obyvatel. 
 

5 - 15 

 Realizace projektu na území obce do 1000 obyvatel………  …….15 bodů 
Realizace projektu na území obce do 2500 obyvatel ……………..10 bodů 
Realizace projektu na území obce do 5000 obyvatel ………………5 bodů 
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Fiche 6 Podpora zemědělských podnikatelů 
 
 

1. Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (dle 
metodiky v příloze 6. Pravidel pro opatření IV.1.2.) 

5 bodů/1 
místo 

 

 5 bodů / 1 pracovní místo zřízené v rámci projektu  
0 bodů / projekt nevytváří pracovní místo  

 

2. Uplatňování inovačních přístupů. 0 - 5 

  V projektu je zapojen minimálně 1 inovační prvek uvedený v kap. 6.3 
strategie MAS:  

6.5 Zapojení inovačních prvků 

 Celý grantový program je posílen horizontálním inovačním 
přístupem, který bude mít za cíl zachránit lidové tradice, např. 
Slovácký tanec Verbuňk.  MAS založí fond mikroregionálního 
rozvoje, který bude naplňován pomocí fundraisigových aktivit, tj. že 
se bude MAS snažit získat finanční podporu od místních 
podnikatelských subjektů. Tyto finanční prostředky pak bude 
rozdělovat na měkké aktivity, které nebudou moci být hrazeny 
v rámci způsobilých nákladů. Např. Příjemce může dostat podporu 
od MAS Horňácko a Ostrožsko na lektorskou činnost při výuce 
tance Verbuňk, na ušití krojů, na pořádání folklórních aktivit atd.  

 Zapojení žadatelů do projektů, které budou realizovány v rámci 
rozvoje cestovního ruchu  

 Zapojení mladých lidí ( např. maminky na mateřské dovolené, 
mládež) do komunitního plánování obce. V rámci Fiche 3 budou 
zvýhodněny ty projekty do jejichž přípravné nebo realizační fáze se 
prokazatelně zapojí děti a mládež 

 Využití dovedností a znalostí seniorů v návaznosti na hlavní téma 
SPL – Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel, a tím 
posílení jejich sociální pozice ve společnosti 

 Uplatnění komunitního plánování při návrhu a realizaci úprav 

 Prosazování principu kooperace a provázanost projektu s jinými 
aktivitami území 

 Podpora typických produktů regionu, podpora využívání 
inovativních technologií 

Hodnocení: 1 bod za 1 zapojený prvek, max. 5 bodů  
V projektu není zapojen žádný inovační prvek uvedený v kap. 6.3 

strategie.  
Hodnocení: 0 bodů 

  

3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na 
součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního 
hospodářství. 

0 ,2,4,6,8,10 

  Součástí projektu je víceodvětvové navrhování a provádění projektu 
založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví 
místního hospodářství. Subjekty jsou zapojeny do všech fází projektu, jejich 
zapojení je smysluplné a přispívá k realizaci projektu. Projekt je realizován 
v kontextu s ostatními projekty realizovanými v místě dopadu projektu.  

Hodnocení: 8 bodů 
Součástí projektu je víceodvětvové navrhování a provádění projektu 

založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví 
místního hospodářství. Subjekty jsou zapojeny jen do některých fází 
projektu, jejich zapojení je smysluplné a přispívá k realizaci projektu.  

Hodnocení: 4 bodů 
Projekt je realizován bez víceodvětvového navrhování a provádění 

projektu založeného na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých 
odvětví místního hospodářství.  

Hodnocení: 0 bodů 
Projekt je realizován v kontextu s ostatními projekty realizovanými 

v místě dopadu projektu.  

  



13 
 

Hodnocení: + 2 body 

4. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let. 0 - 5 

  Dopady projektu jsou zaměřeny na mladé lidi do 30 let a dopad je 
v osnově projektu smysluplně zdůvodněn.   

Hodnocení: 5 bodů 
Dopady projektu se týkají také mladých lidí do 30 let a dopad je 

v osnově projektu smysluplně zdůvodněn.    
Hodnocení: 4 – 1  bodů 
Dopady projektu nejsou zaměřeny na mladé lidi do 30 let, dopady na 

skupinu nejsou v projektu popsány.   
Hodnocení: 0 bodů 

  

5. Zaměření dopadů projektu na ženy. 0 -  5 

  Dopady projektu jsou zaměřeny na ženy a dopad je v osnově projektu 
smysluplně zdůvodněn.   

Hodnocení: 5 bodů 
Dopady projektu se týkají také žen a dopad je v osnově projektu 

smysluplně zdůvodněn.    
Hodnocení: 4 – 1  bodů 
Dopady projektu nejsou zaměřeny na ženy, dopady na skupinu nejsou 

v projektu popsány.   
Hodnocení: 0 bodů 

  

6. Zkrácená doba realizace - do 6 měsíců od podpisu Dohody o 
dotaci 

0 nebo 20 

 Žadatel se zaváže čestným prohlášením k realizaci projektu do 6 
měsíců od podpisu Dohody o dotaci. 

Hodnocení: 20 bodů  
Žadatel se nezaváže k realizaci projektu do 6 měsíců od podpisu 

Dohody o dotaci.  
Hodnocení: 0 bodů 

  

7. Životaschopnost projektu 0 nebo 5 
nebo 10 

 Žadatel prokázal, že bere v úvahu možná rizika projektu a má 
připraveny mechanismy na jejich eliminaci či na omezení následků 
rizikových situací. Hodnocení: 10 bodů 

Žadatel popsal možná rizika projektu, ale neprokázal jasně, že má 
připraveny mechanismy na jejich eliminaci či na omezení následků 
rizikových situací. Hodnocení: 5 bodů 

Žadatel nepodal o životaschopnosti projektu dostatečné informace 
Hodnocení: 0 bodů 

 

8. Nabídka na zapojení do aktivit na podporu a záchranu lidových 
tradic a Slováckého tance Verbuňk. 

0 nebo 15 

 Projekt zahrnuje trvalou podporu aktivit do roku 2013 (např. každoroční 
sponzoring).  

Hodnocení: 15 bodů 
Projekt nezahrnuje podporu aktivit. 
Hodnocení: 0 bodů 

 

9. Nabídka žadatele na vyšší podíl spolufinancování projektu 1% =1 bod 

 Nabídka žadatele na vyšší podíl spolufinancování projektu.  
Hodnocení: 1 bod za každé 1 procento snížení procenta dotace 
V žádosti není snížení procenta dotace.  
Hodnocení: 0 bodů 

 

10. Žadatel doposud nebyl příjemcem dotace z Programu Leader PRV 
ČR 2007-2013, osy IV.1.2.  Realizace místní rozvojové strategie MAS 
Horňácko a Ostrožsko. 

0 nebo 5 

 Žadatel doposud nebyl příjemcem dotace přes MAS Horňácko a 
Ostrožsko 

Hodnocení: 5 bodů 
Žadatel byl příjemcem dotace přes MAS Horňácko a Ostrožsko:  
Hodnocení: 0 bodů 

 

11. Obec, na které je projekt realizován, má do 5000 obyvatel. 
 

5 - 15 
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 Realizace projektu na území obce do 1000 obyvatel………  …….15 bodů 
Realizace projektu na území obce do 2500 obyvatel ……………..10 bodů 
Realizace projektu na území obce do 5000 obyvatel ………………5 bodů 

 

 

Fiche 7  Podpora drobných podnikatelů 

 

1. Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (dle 
metodiky v příloze 6. Pravidel pro opatření IV.1.2.) 

5 bodů/1 
místo 

 

 5 bodů / 1 pracovní místo zřízené v rámci projektu  
0 bodů / projekt nevytváří pracovní místo  

 

2. Uplatňování inovačních přístupů. 0 - 5 

  V projektu je zapojen minimálně 1 inovační prvek uvedený v kap. 6.3 
strategie MAS:  

6.6 Zapojení inovačních prvků 

 Celý grantový program je posílen horizontálním inovačním 
přístupem, který bude mít za cíl zachránit lidové tradice, např. 
Slovácký tanec Verbuňk.  MAS založí fond mikroregionálního 
rozvoje, který bude naplňován pomocí fundraisigových aktivit, tj. že 
se bude MAS snažit získat finanční podporu od místních 
podnikatelských subjektů. Tyto finanční prostředky pak bude 
rozdělovat na měkké aktivity, které nebudou moci být hrazeny 
v rámci způsobilých nákladů. Např. Příjemce může dostat podporu 
od MAS Horňácko a Ostrožsko na lektorskou činnost při výuce 
tance Verbuňk, na ušití krojů, na pořádání folklórních aktivit atd.  

 Zapojení žadatelů do projektů, které budou realizovány v rámci 
rozvoje cestovního ruchu  

 Zapojení mladých lidí ( např. maminky na mateřské dovolené, 
mládež) do komunitního plánování obce. V rámci Fiche 3 budou 
zvýhodněny ty projekty do jejichž přípravné nebo realizační fáze se 
prokazatelně zapojí děti a mládež 

 Využití dovedností a znalostí seniorů v návaznosti na hlavní téma 
SPL – Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel, a tím 
posílení jejich sociální pozice ve společnosti 

 Uplatnění komunitního plánování při návrhu a realizaci úprav 

 Prosazování principu kooperace a provázanost projektu s jinými 
aktivitami území 

 Podpora typických produktů regionu, podpora využívání 
inovativních technologií 

Hodnocení: 1 bod za 1 zapojený prvek, max. 5 bodů  
V projektu není zapojen žádný inovační prvek uvedený v kap. 6.3 

strategie.  
Hodnocení: 0 bodů 

  

3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na 
součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního 
hospodářství. 

0, 2,4,6,8,10 

  Součástí projektu je víceodvětvové navrhování a provádění projektu 
založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví 
místního hospodářství. Subjekty jsou zapojeny do všech fází projektu, jejich 
zapojení je smysluplné a přispívá k realizaci projektu. Projekt je realizován 
v kontextu s ostatními projekty realizovanými v místě dopadu projektu.  

Hodnocení: 8 bodů 
Součástí projektu je víceodvětvové navrhování a provádění projektu 

založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví 
místního hospodářství. Subjekty jsou zapojeny jen do některých fází 
projektu, jejich zapojení je smysluplné a přispívá k realizaci projektu.  

Hodnocení: 4 bodů 
Projekt je realizován bez víceodvětvového navrhování a provádění 

projektu založeného na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých 
odvětví místního hospodářství.  
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Hodnocení: 0 bodů 
Projekt je realizován v kontextu s ostatními projekty realizovanými 

v místě dopadu projektu.  
Hodnocení: + 2 body 

4. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let. 0 - 5 

  Dopady projektu jsou zaměřeny na mladé lidi do 30 let a dopad je 
v osnově projektu smysluplně zdůvodněn.   

Hodnocení: 5 bodů 
Dopady projektu se týkají také mladých lidí do 30 let a dopad je 

v osnově projektu smysluplně zdůvodněn.    
Hodnocení: 4 – 1  bodů 
Dopady projektu nejsou zaměřeny na mladé lidi do 30 let, dopady na 

skupinu nejsou v projektu popsány.   
Hodnocení: 0 bodů 

  

5. Zaměření dopadů projektu na ženy. 0 -  5 

  Dopady projektu jsou zaměřeny na ženy a dopad je v osnově projektu 
smysluplně zdůvodněn.   

Hodnocení: 5 bodů 
Dopady projektu se týkají také žen a dopad je v osnově projektu 

smysluplně zdůvodněn.    
Hodnocení: 4 – 1 bodů 
Dopady projektu nejsou zaměřeny na ženy, dopady na skupinu nejsou 

v projektu popsány.   
Hodnocení: 0 bodů 

  

6. Zkrácená doba realizace - do 12 měsíců od podpisu Dohody o 
dotaci 

0 nebo 20 

 Žadatel se zaváže čestným prohlášením k realizaci projektu do 12 
měsíců od podpisu Dohody o dotaci. 

Hodnocení: 20 bodů  
Žadatel se nezaváže k realizaci projektu do 12 měsíců od podpisu 

Dohody o dotaci.  
Hodnocení: 0 bodů 

  

7. Životaschopnost projektu 0 nebo 5 
nebo 10 

 Žadatel prokázal, že bere v úvahu možná rizika projektu a má 
připraveny mechanismy na jejich eliminaci či na omezení následků 
rizikových situací. Hodnocení: 10 bodů 

Žadatel popsal možná rizika projektu, ale neprokázal jasně, že má 
připraveny mechanismy na jejich eliminaci či na omezení následků 
rizikových situací. Hodnocení: 5 bodů 

Žadatel nepodal o životaschopnosti projektu dostatečné informace 
Hodnocení: 0 bodů 

 

8. Projekt naplňuje více monitorovacích indikátorů (dva - 5 bodů, tři - 
10 bodů) 

1 nebo 5 
nebo 10 

 Projekt naplňuje více jak 3 monitorovací indicatory 
Hodnocení: 10 bodů  
Projekt naplňuje 2 monitorovací indikátory 
Hodnocení: 5 bodů  
Projekt naplňuje 1 monitorovací indikátor 
Hodnocení: 1 bod 

 

9. Nabídka na zapojení do aktivit na podporu a záchranu lidových 
tradic a Slováckého tance Verbuňk. 

0 nebo 15 

 Projekt zahrnuje trvalou podporu aktivit do roku 2013 (např. každoroční 
sponzoring).  

Hodnocení: 15 bodů 
Projekt nezahrnuje podporu aktivit. 
Hodnocení: 0 bodů 

 

10. Obec, na které je projekt realizován, má do 5000 obyvatel. 
 

5 - 15 

 Realizace projektu na území obce do 1000 obyvatel………  …….15 bodů 
Realizace projektu na území obce do 2500 obyvatel ……………..10 bodů 
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Realizace projektu na území obce do 5000 obyvatel ………………5 bodů 

 
 
 
     Každý projekt budou hodnotit tři členové výběrové komise (dále VK). Ti zkontrolují a upraví 

bodování jednotlivých kritérií SZIF i MAS na základě kontroly ex ante a individuálního studia 
projektové žádosti.    
 

 Členové výběrové komise podepisují prohlášení o nepodjatosti. Nesmí v rámci 
hodnocené fiche být propojeni s žádným žadatelem ani zpracovatelem projektu 
pracovně právním vztahem, být členem organizace - žadatele (zpracovatele), 
popřípadě být k žadateli (zpracovateli projektu) v příbuzenském vztahu. 

 

 Členové výběrové komise, kteří jsou ve středu zájmu v rámci jedné fiche, mohou 
hodnotit projekty v rámci fichí, kde u nich ke střetu zájmů nedochází. 

 
 

 Součástí bodového hodnocení projektů je i veřejná obhajoba nebo i kontrola na 
místě před zahájením projektu (ex ante). 

     Hodnocení kvality potřebnosti a připravenosti projektu i žadatele – tzv. kontrola ex ante 
proběhne v rámci veřejné obhajoby projektu. O kontrole na místě jsou žadatelé informování 
alespoň 5 dní předem. Kontrola na místě před zahájením projektu slouží hodnotitelům k posouzení 
připravenosti žadatele i k posouzení skutečné potřebnosti projektu, zejména s ohledem na další 
obdobné projekty posuzované v rámci dané fiche a výzvy. 

Po veřejné obhajobě i kontrole na místě následuje závěrečné jednání výběrové komise, 
proběhne dohadovací řízení u těch projektů a kritérií, kde mezi hodnotiteli došlo k výrazným 
odchylkám. Cílem tohoto řízení je vyjasnění postupu hodnocení a pohledu jednotlivých hodnotitelů 
u kritérií, která nejsou jednoznačně hodnotitelná. 

 
VK poté vyhotoví seznam projektů seřazených v rámci každé fiche dle získaného součtu bodů. 

V případě shodného počtu bodů u dvou či více projektů v rámci jedné fiche bude o pořadí 
rozhodovat čas zaevidování projektu na MAS.  

 
Výběr projektů pro získání finanční dotace navrhuje Výběrová komise, následně 

programový výbor MAS a následně schvaluje Valná hromada MAS. Řídí se přitom těmito 
zásadami: 

 
1) Musí se respektovat pořadí, v jakém jsou projekty seřazeny dle bodového hodnocení. Nesmí 

se toto pořadí měnit  

2) Musí se respektovat alokace na jednotlivou výzvu a fichi. Alokace se nesmí překročit, ale může 
se nedočerpat z jednoho nebo z obou následujících důvodů: 

a) pro vyčerpání alokace na výzvu a fichi nebylo podáno dostatek projektů, které splnily 
kritéria přijatelnosti  

b) projekty, které nebudou programovým výborem MAS navrženy k vyřazení, nečerpají celou 
alokaci v dané fichi 

3) Projekty, které nebudou PV MAS navrženy k vyřazení, budou konfrontovány s finanční částkou 
alokovanou na danou fichi a dané kolo.  Tato částka bude postupně rozdělována od projektu 
s nejvyšším počtem dosažených bodů až do svého vyčerpání. V případě, že částka alokovaná 
pro danou fichi a dané kolo nebude vyčerpána, PV MAS navrhne její převod do kola 
následujícího, popřípadě do jiné fiche, kde to celkový stav čerpání dovoluje s ohledem na 
finanční plán SPL. 

Zaregistrování žádostí na RO SZIF 
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Seznam podpořených i nepodpořených projektů a originály všech žádostí s přílohami, které 
úspěšně prošly administrativní kontrolou, budou následně předány k registraci na RO SZIF 
Olomouc. Ten provede kontroly projektů dle svých pravidel pro kontroly a výběr projektů a 
úspěšné žadatele vyzve k podpisu Dohody v červnu 2013. 
 

 
7. Způsob propagace 

 
Úspěšní žadatelé jsou povinni respektovat pravidla publicity a informování o poskytovateli dotace 
(viz Pravidla opatření IV.1.2., Obecné podmínky kapitola 3., odstavec j - ke stažení na 
http://leader.ostrozsko.cz) 
 

8. Monitoring a evaluace 

 
Pod pojmem „monitoring“ chápe MAS řízené a předem plánované sledování toho jak jsou 
naplňovány cíle jednotlivých fichí. Tyto cíle jsou kvantifikovány v tzv. monitorovacích indikátorech a 
každý žadatel má povinnost si ve svém projektu stanovit takové monitorovací indikátory, které je 
schopen splnit. Tím přispívá k naplňování cílů příslušné fiche.  
 
Příjemce má za povinnost podávat po celou dobu realizace projektu pravidelně jednou za 4 
měsíce zprávu o postupu prací při realizaci projektu, tzv. Monitorovací zprávu. Zprávy jsou 
zpracovávány na standardizovaném formuláři. 
 
Příjemce má za povinnost podávat po celou dobu udržitelnosti projektu pravidelně jednou za rok 
zprávu o udržitelnostii projektu, tzv. Zprávu udržitelnosti projektu. Zprávy jsou zpracovány na 
standardizovaném formuláři. 
 
Evaluace sebehodnocení činnosti MAS je každoročně ověrováno v oblasti vedení účetnictví, je 
realizována průběžná kontrola kvality personálu, průběžná kontrola dodržování pravidel PRV ČR 
2007 – 2013 a postupů stanovených v rámci SPL. V rámci sebehodnocení činnosti MAS jsou 
každoročně iniciovány schůzky pracovních skupin a schůzky se žadateli a s příjemci dotace. 

 
 
Kontaktní adresa:   
MAS Horňácko a Ostrožsko, o.s. 
Zámecká 24 
687 24 Uherský Ostroh 
v budově Informačního centra Přízámčí Uherský Ostroh 
 
Kontaktní osoby:  
Jana Bujáková, tel. 724 503 950  
Mgr. Ivana Směšná, tel. 725 762 720  
 
Kontaktní e-mail: 
mikroregion@ostrozsko.cz, mas@ostrozsko.cz 
 

 
Informační seminář pro žadatele se uskuteční 10. 1. 2013 v Uherském Ostrohu.   

Místo konání bude upřesněno na webových stránkách MAS. 

http://leader.ostrozsko.cz/
mailto:mikroregion@ostrozsko.cz
mailto:mas@ostrozsko.cz

