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Příloha 1: Hustota obyvatelstva na km
2
 podle regionů NUTS 3

(1)
 

 

Zdroj: EUROSTAT [online], 2012
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Příloha 2: Rozšířená typologie venkovských oblastí v EU podle OECD 

 

Zdroj: EUROSTAT [online], 2012 
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Příloha 3: Principy stanovené na 2. konferenci o rozvoji venkova konané 

v Salzburku(2003) 

1. Živoucí venkov není jen v zájmu venkovské společnosti, ale společnosti jako celku. 
Investice do širší venkovské ekonomiky a venkovských společenství jsou klíčové pro 
zvýšení přitažlivosti venkovských oblastí, pro podporu trvale udržitelného růstu a 
vytváření nových pracovních příležitostí, zvláště pro mladé lidi a ženy. To musí být 
založeno na specifických potřebách různých oblastí a vybudováno s plných využitím 
potenciálu venkovských oblastí a společenství. Živoucí venkov je základní podmínkou pro 
zemědělství, stejně jako zemědělské aktivity jsou základní pro živoucí venkov.  

 

2. Význam zachování rozmanitosti evropského venkova a podpory služeb poskytovaných 
multifunkčním zemědělstvím se stále zvyšuje. Řízené využívání obhospodařovaného 
prostoru a lesů bude sloužit k ochraně a uchování přírodní krajiny a evropského 
rozmanitého kulturního dědictví, zvláště v odlehlejších venkovských oblastech s jejich 
lokalitami značné přírodní hodnoty. 

 

3. Klíčovým cílem musí být dosažení konkurenceschopnosti zemědělského sektoru, přitom 
je třeba brát zřetel na rozmanitý zemědělský potenciál různých venkovských oblastí. Toto 
je zvlášť důležité v nových členských státech, kde se očekává další výrazná 
restrukturalizace zemědělství. Ve všech členských státech musí trvale udržitelný 
hospodářský růst zemědělského sektoru vycházet z diverzifikace, inovace a produktů 
s vyšší přidanou hodnotou na základě požadavků spotřebitelů. 

 
4. Ve všech venkovských oblastech rozšířené EU musí být uplatňována politika rozvoje 

venkova, aby zemědělci a další aktéři venkovských oblastí mohli využít výzvy vyplývající 
z pokračující restrukturalizace zemědělského sektoru, z dopadů reformy Společné 
zemědělské politiky a z měnících se modelů zemědělského obchodu. 

 
5. Politika rozvoje venkova musí sloužit potřebám širší společnosti ve venkovských 

oblastech a musí přispět k soudržnosti. Posílení širšího venkovského společenství podpoří 
trvale udržitelný rozvoj ve venkovských oblastech, požadovaný všemi účastníky rozvoje 
venkova. 

 
6. Politika rozvoje venkova by měla být uplatňována v partnerství mezi veřejnými a 

soukromými organizacemi a občanskou společností v souladu s principy subsidiarity. 
Aby bylo možné odpovídat účinně na místní a regionální požadavky, musí mezi obyvateli 
venkova existovat stálý dialog při navrhování, realizaci, monitorování a hodnocení 
programů rozvoje. Hlavním proudem budoucí politiky podpor EU pro venkovské oblasti 
musí být přístup „zdola“ místních partnerství, s využitím zkušeností získaných 
z  iniciativy LEADER. Musí být zachován prostor pro využití nových a inovačních 
přístupů na místní úrovni. 

 
7. Partnerstvím v rámci programu musí být dána větší zodpovědnost, aby mohla 

připravit komplexní strategie, založené na jasně definovaných cílech a výsledcích. To bude 
vyžadovat větší transparentnost a vyúčtovatelnost, založenou na monitorování a hodnocení 
programů. K tomu je nezbytné zajistit dostatek kapacit. Partnerství musí mít větší možnosti 
učit se jedno od druhého prostřednictvím sítí a výměny poznatků z nejlepší praxe. 

 
8. Politiku EU zaměřenou na  rozvoj venkova je nezbytné a současně velmi naléhavé výrazně 

zjednodušit. Základem jejího naplňování musí být jeden programovací, finanční i 
kontrolní systém,  připravený přesně podle potřeb rozvoje venkova. 

Zdroj: MAS POŠUMAVÍ [online], 2013 
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Příloha 4: SWOT analýza tématické osy I 

 

 

Zdroj: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR [online], 2012 
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Příloha 5: SWOT analýza tématické osy II 

 

Zdroj: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR [online], 2012 
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Příloha 6: SWOT analýza tématické osy III 

 

 

Zdroj: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR [online], 2012 
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Příloha 7: SWOT analýza tématické osy IV 

 

Zdroj: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR [online], 2012 
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Příloha 8: Pohyb obyvatel v okresech Moravskoslezského kraje v letech 2006-2011 

 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2012 
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Příloha 9: Přehled českých obcí v Euroregionu Těšínské Slezsko 1. 1. 2011 

 

 

 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2011 
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Příloha 10: Územní vymezení české části Euroregionu Těšínské Slezsko 

 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2013 
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Příloha 11: Fotografie Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře 

 

Zdroj: OBEC CHOTĚBUZ [online], 2010 
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Příloha 12: Fotografie hlásky v Chotěbuzi 

 

Zdroj: OBEC CHOTĚBUZ [online], 2010 
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Příloha 13: Vzor výzvy vyhlášené pro opatření III.2.1.2 a) Občanské vybavení a služby 

 

 

Výzva č 8  
k předkládání žádostí o dotaci  

 

Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob  (dále také „MAS Pobeskydí“) vyhlašuje 

Výzvu č 8  k předkládání žádostí o dotaci  z Programu rozvoje venkova ČR  na období 2007 –  2013, osy IV –  
LEADER, opatření IV 1 2 – Realizace mís ní rozvojové strategie   
 

Název MAS:   
 

Registrační číslo MAS: 
 

Název SPL 

 

Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob  
 

07/002/41100/780/000038  
 

Strategický plán LEADER MAS Pobeskydí 
 

Seznam vyhlášených fichí a předpokládaná finanční alokace:  

Číslo fiche  Název fiche  

 

 

 

Předpokládaná alokace v Kč  

1.  

3.  

4.  

Občanská vybavenost   

Rozvoj zemědělského podnikání  

Cestovní ruch  

Celkem  

6 294 249,-  

1 079 592,-  

665 824,-  

8 039 665,-  
 

Upozornění pro žadatele   Vzhledem  k omezeným finančním možnostem je nutno dodržet podmínku, 

že požadovaná dotace na reali zaci  projektu  v rámci Fiche č. 3  -  Rozvoj  

zemědělského podnikání a Fiche č 4 - Cestovní ruch nepřesahuje předpokládanou 

alokaci v Kč na tyto  fiche. K podpoře mohou být vybrány pouze t y  projekty, které 

lze podpořit v plné požadované v ýši dotace. Žádosti s požadovanou dotací vyšší, 

než je příslušná předpokládaná alokace, nebudou hodnoceny a administrace těchto 

žádostí bude ukončena. 
 

Datum vyhlášení výzvy   2. 1. 2013  
 

Zahájení příjmu žádostí 14. 1. 2013 (příjem žádostí v pracovních dnech od 8:00 do 14.30 hod.)  
 

Ukončení příjmu žádostí   24. 1. 2013, ve 14.00 hod.  
 

Místo podávání žádostí   MAS Pobeskydí  

739 53 Třanovice čp. 1   

Venkovská podnikatelská zóna – Kapplův dvůr, vchod C, 1. patro  

Upozorňujeme žadatele,   že je nezbytné,  aby  si  telefonicky dohodli datum a čas 

podání žádos ti předem na tel + 420 558 431 068 (Kratochvílová) nebo + 420 

558 431 083 (Struhalová).  
Datum a čas  podání žádosti nemají vliv na hodnocení projektu.  

 

Informace o termínu příjmu povinných příloh k žádosti o dotaci   

Všechny povinné přílohy k žádosti o dotaci dle příslušné fiche je nutno předložit 
spolu se žádostí o dotaci. Neúplné žádosti o dotaci,  bez předepsaných povinných 

příloh v požadované formě a rozsahu nebudou přijaty.   
 

Odkaz na internetové stránky   

Znění vyhlášených  fichí,  Pravidla IV 1 2, Metodika pro tvorbu Fichí a specifické 

podmínky opatření IV 1 2,  formuláře žádostí,  Postup  výběru projektů,  zajištění  
transparentnosti a zamezení střetu zájmů  a další potřebné dokumenty a aktuální 

informace k této výzvě jsou zveřejněny na internetových stránkách 

www.pobeskydi.cz, sekce: Rychlý přístup / LEADER – 8 výzva, resp.  sekce: LEADER  
2007 – 2013 / osmá výzva   

 
 
 
 
 
 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí  
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Term ín registrace žádostí na RO S ZIF   

Registrace na RO SZIF proběhne 6. –  12. 3.  2013  v rámci 18. kola příjmu  žádostí 
do Pr og ramu rozvoje  venkova  ČR  2007 –  2013.   Uzavření  dohody o dotaci 

se předpokládá v srpnu 2013.  
 

Územní vym ezení: 

 

 Pro jekt musí být realizován na katastráln ím území obc í, které jsou  zač leněny 

d o území působno sti MAS Pobeskyd í  (pokud  není v př íslušné fich i uvedena 
výjimka): Abrechtice , Baška, Bílá, Bru šperk, Bruzovice, Čeladná, D obrá, Dobratice, 
D olní  Domaslavice, Doln í Tošanovice,  Fryčovice, Frýd lant nad  Ostravicí , Hnojník, 
H orní Blud ovice, Horní  D omaslavice, Horn í Tošanovic e, H orní Suchá, Hukvaldy, 

C hotěbuz, Janovice,  K omorní Lhotka,  Kozlo vice, Krásná, Krmelín, Kunčice 
p od Ondřejn íkem,  Lhotka, Luč ina, M alenovice, Metylovice, M orávka, Nižní Lhoty, 
N ošovice, Ostravic e, Palkovice, Pazderna, Pražmo, Pržno, Pstruží, Raškovice, Ropice, 
Řeka, Smilovice, Soběšovice, Stará Ves  nad Ondřejn icí, Staré Hamry, Staré Město, 
Staříč, Stonava, Stř ítež, Těrl icko, Třanovice, Vělopolí , Vojkovic e,  Vyšní Lhoty 
a Žermanice   

M apa toh oto  území je zveřejněna na  
h ttp ://ww w.pobeskydi.cz/files/mapa%20mas%20pobeskydí_2012_5.p df  

 

Způsob podávání žádostí   Žádost o d otaci se  podává samostatně v rámci jedné fiche (není možn é na základě 

více fichí podat jeden projekt). V  dané výzvě může žadatel podat v rá mci jedné 

fiche pouze jedinou žádost o dotac i. Žadatel podává na MAS  Pobeskyd í  žádost  
o  dotac i v  elektronické verzi a všechny příloh y k žádo sti v jednom tištěném 

vyhotovení. Písemná podoba žádosti bude žadateli  vy tištěna pracovníkem MAS  
Pobeskydí. Žádost  o dotaci předklád á a podepisuje žadatel před praco vníkem M AS 
o sobně (v  případě právnických osob pak prostřednictvím jejic h statutárn ího  orgánu 
v sou ladu se  stanoveným zp ůsobem pro  právoplatné jednání  a podepisování 
za příslušnou právnickou osobu) neb o prostřednictvím zmocněného zástupce, který 
se prokáže plnou mocí. Pokud žadatel podává žádost prostřednictvím zmocněného 

zástupce, musí zmocněný zástupce předloží zvlášť vytištěná č estná prohlášen í 
s podpisem žadatele (v příp adě právnických  osob v sou ladu se stanoveným 
způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou 
o sobu). Úřední ověřen í podpisů  se nevyžaduje.   

 

Transparentnost výběru p rojektů a zamezení střetu zájmů   

Výběr projektů k podpoře se provádí podle  vlastn ího   předpisu  MAS Pobeskyd í 

„Postup  výběru projektů , zajištění transparentnosti a zamezení střetu  zájmů“, který 
je zve řejn ěn na internetových stránkách www .pobeskydi.cz, sekce: Rychlý přístup  /  
LEADER – 8. výzva, resp . sekce LE DER 2007 – 2013 / osmá výzva. 

 

K ontaktní osoby pro poskytování informací 

Ing. Oto  Onderek, řed itel -  manažer pro  realizaci  SPL , tel.: +420  558 431 061,  
mob.: +42 0 777 863 384, e-mail: onderek@p obeskyd i.cz  

Věra K rato chvílová, manažerka M S, tel.: +420  558 431 068,  
mob.: +42 0 608 770 496, e-mail: kratochvilova@pobeskyd i.cz  
 Ing. Aneta Struhalová, administrátorka projektů , tel .: + 420 558 431 08 3,  
mob.: +420 732 704 813, e- mail: struhalova@pobeskydi.cz  

 

 

Zdroj: MAS POBESKYDÍ [online], 2013 

 


