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Vážení čtenáři,
právě jste se začetli do prvního čísla 

zpravodaje, který bude 2x ročně vydávat 
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. (dále 
SpRP). Úkolem zpravodaje by mělo být šíře-
ní informací o záměrech a aktivitách občan-
ského sdružení, o jeho činnosti a o plnění 
strategického plánu LEADER. MAS vznikla 
na popud starostů obcí Mikroregionu Po-
ličsko v březnu 2006 a sídlo má v Bystrém. 

Během roku 2006 jsme nechali zpracovat Integrovanou strategii 
rozvoje území a v roce 2007 z této strategie vznikl první Strategický 
plán s názvem „Partnerskou spoluprací k rozvoji venkova“. Již název 
sám jasně vymezuje hlavní cíl plánu, kterým je komplexní rozvoj 
území, založený na partnerství podnikatelů, neziskových organizací 
a obcí celého území - 21 obcí Poličska. Partnerství, které zakládáme 
iniciativou LEADER, má hodnotu v tom, že partneři mají společné 
cíle, pracují na vytváření dlouhodobých vztahů, které jsou založeny 
na vzájemné výhodnosti, partneři se tolerují a jejich spolupráce při-
náší celému území prospěch. V roce 2008 jsme požádali o možnost 
realizace našeho strategického plánu za fi nanční podpory z IV. osy 
Leader Programu rozvoje venkova a byli jsme úspěšní. Na realizaci 
projektů v roce 2009 jsme získali 8,8 mil. Kč, na rok 2010  9 mil. Kč 
a v dalších letech až do roku 2013 předpokládáme zhruba stejné 
alokace. V srpnu 2009 jsme vypsali 1. Výzvu k předkládání projek-
tů ve 3 Fichích opatření a následoval proces hodnocení, z kterého 
vzešly doporučené projekty k fi nancování. 2. Výzva bude vypsána 
záčátkem roku 2010 ve všech Fichích opatření, na zpracování žádosti 
budou mít žadatelé 1 měsíc od vypsání výzvy. Typy projektů, počty 
žadatelů a vybrané projekty z 1. Výzvy popisujeme v jiné části zpra-
vodaje a z popisu je zřejmé, že potřeby našich členů, ale i žadatelů 
nečlenů z území vysoce přesahují naše fi nanční možnosti. Přesto 
bych chtěla vyzvat potencionální zájemce z řad podnikatelů a ne-
ziskových organizací, aby se seznámili s prioritami naší MAS a po-
přemýšleli o svých potřebách. Velký důraz je kladen na inovativnost 
projektů a spolupráci v celém procesu plánování i realizace projek-
tů, velmi jsou podporovány projekty, které dávají příležitost ženám 
a mladým lidem. Můžeme fi nančně podpořit kromě obcí i drobné 
podnikatele, podnikatele v cestovním ruchu a zemědělce. Cesta 
k získání dotace není snadná, tvorba projektu vyžaduje zkušenosti 
a je třeba projekty nejdříve zrealizovat a teprve potom žádat o plat-
bu. MAS však velmi aktivně poskytuje pomoc při orientaci v jednot-
livých prioritách, konzultace při zpracovávání žádosti pro své členy, 
pořádáme školení pro žadatele i příjemce. MAS je otevřené občan-
ské sdružení, do kterého může vstoupit každý, kdo souhlasí s jeho 
cíly a akceptuje stanovy. Pracujeme na tom, aby se časem MAS SpRP 
o.s.  stala opravdu nepřehlédnutelným subjektem, který se podílí na 
rozvoji našeho venkovského regionu. Je to ojedinělá možnost, jak 
si můžeme sami rozhodnout, co je pro nás důležité, a podpořit to. 
Cesta k fi nancování je složitá, přesto je třeba ji absolvovat, abychom 
využili všech možností, které nám fondy EU poskytují.

Jiřina Leinweberová
předsedkyně MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.

Stručně o MAS SpRP
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. je občanské sdružení založe-

né v březnu roku 2006 na základě iniciativy zástupců obcí. 
Rozprostírá se na východním okraji okresu Svitavy na ploše cca. 

28.000 ha s po čtem cca. 20.000 obyvatel, leží v Pardubickém kraji. 
Území MAS je tvořeno úze mím 21 obcí: 
Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec, Korouhev, 

Květná, Nedvězí, Oldříš, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Ryb-
ná, Rohozná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín. 

Kdo řídí MAS?
Nejvyšším orgánem občanského sdružení MAS – Sdružení pro 

rozvoj Poličska o.s. je  Valná hromada  členů MAS. Valná hromada je 
nejvyšším orgánem všech členů, který svolává programový výbor, 
volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Rozhoduje o zásad-
ních otázkách v činnosti sdružení. Volí programový výbor, výběro-
vou komisi a revizní komisi.

Orgány MAS 
Programový výbor 
– řídí činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady, provádí 

registraci členů. Zajišťuje hospodaření s majetkem sdružení. Je nej-
méně 5 členný a jeho funkční období jsou 3 roky. 

Výběrová komise 
– provádí výběr projektů podle výběrových kritérií, sestavuje 

seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty. Je min. 4 členná 
a její funkční období jsou 3 roky.

Revizní komise a monitorovací výbor 
– provádí kontrolu hospodaření a nakládání s majetkem sdružení. 

Monitoruje hospodaření sdružení a realizace jednotlivých projektů. 
Předseda a místopředseda 
– jsou statutárními zástupci sdružení. Jsou oprávněni jménem 

sdružení jednat samostatně.

Zpravodaj 1/09  
MAS Sdružení pro rozvoj 
Poličska o.s.
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Partnerská spolupráce MAS 
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s. je členem Národní sítě MAS 

ČR a  Krajského sdružení MAS a má uzavřenou dohodu o partnerství 
s MAS Boskovicko PLUS, MAS Region Kunětické hory, MAS Želez-
nohorský region, MAS Hlinecko a MAS POHODA venkova. Výměna 
informací a zkušeností zvl. při administraci a realizaci projektů. V lis-
topadu 2009 byla uzavřena smlouva  o partnerství mezi  MAS Vladař  
o.p.s.  Valeč. 

Podíl jednotlivých sektorů v MAS

Seznam členů

Veřejný sektor: 
Mikroregion Poličsko, zastoupený obcemi:  
Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, 

Korouhev, Květná, Nedvězí, Oldříš, Polička, Pomezí,  Pustá Kamenice, 
Pustá Rybná, Rohozná, Sádek,  Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, 
Trpín

Neziskový sektor: 
OS Domov Bystré, OS Lyžařský klub Bystré, Rybářské sdružení Vy-

sočina, TJ Sokol Korouhev, AZASS Polička

Podnikatelský sektor: 
ZD Mezilesí, Agronea a.s., AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová 

společnost, I. Agro Oldříš a.s., Agrodílna, ZOS Jedlová, Jiří Fajmon 
– Korouhev, Josef Dvořák – Telecí, František Fuksa – Stašov, Milan Ne-
spěšný – Borová, Josef Mlynář – Borová, Marta Kopecká – Svojanov, 
Milan Michl – Korouhev, Vendula Pražanová – Kamence u Poličky, 
Libuše Kučerová – Lačnov, Miroslav Němec – Telecí

 Zasedání Valné hromady MAS SpRP o.s. konané dne 5. 3. 2009

Školení žadatelů konané 17. 8. 2009
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Priority MAS 
dle SPL a opatření k jejich 
naplnění
FICHE 1 - Zemědělství současnosti a budoucnosti
Hlavní opatření: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Vedlejší opatření: I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravi-

nářským produktům
Příjemci dotace: 
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. 

2) Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn země-
dělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, 
výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou 
a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské 
výrobě.

Cíl: Obnova a rozvoj zemědělských staveb a technologií, podpora 
výkonnosti zpracovatelských podniků. Péče o životní prostředí  a ob-
novu krajiny.

Výše podpory: Dle velikosti podniku 40-60% uznatelných nákladů. 

FICHE 2 - Stabilita venkovského prostoru
Hlavní opatření: III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Vedlejší opatření: III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Příjemci dotace: 
Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě 

v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozděj-
ších předpisů. V rámci záměru  III. 1.1. b), c) a d) nesmí žadatel spadat do 
kategorie mikropodniků.V rámci záměru III. 1.1 b) může být příjemcem 
i skupina osob sdružená smlouvou o sdružení dle § 829 a následujících 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
která je ze 100 % tvořena fyzickými a/nebo právnickými osobami, které 
podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, pokud smlouva o sdruže-
ní splňuje následující podmínky:

a) je ve smlouvě o sdružení uveden jeden účastník, který v zájmu 
sdružení zastupuje ostatní účastníky (vystupuje jako žadatel za účast-
níky sdružení) včetně převzetí plnění ze strany SZIF  

b) za závazky vzniklé jednáním v zájmu sdružení odpovídají všichni 
účastníci společně a nerozdílně

c) účastníci se zaváží dodržovat podmínky smlouvy po dobu váza-
nosti projektu na účel.

Cíl: Cílem je podpora diverzifikace zemědělských činností, péče o ži-
votní prostředí, podpora zakládaní a rozvoje malých podniků a rozvoj 
řemesel.

Výše podpory: Dle velikosti podniku 40-60% uznatelných nákladů. 

FICHE 3 - Venkov podle našich představ
Hlavní opatření: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Příjemci 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 poz-

dějších předpisů a  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

3) Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdru-

žování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zá-
kona 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 (nada-
ce). IV.1.1._V0302 Strana 2 z 6

4) 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

5) 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 společ-
nostech.

Cíl: Vytvořit podmínky pro zlepšení kvality života na venkově.
Výše podpory: max. 90%

FICHE 4 - Technické zázemí venkova
Hlavní opatření:  III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Příjemci 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 poz-

dějších předpisů a  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

3) Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdru-
žování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zá-
kona 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 (nada-
ce).

4) 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

Cíl: Podpora realizace technického zázemí venkova jako nástroje 
rozvoje území

Výše podpory: max. 90%
DPH není uznatelným nákladem pro obce

FICHE 5 - Navštěvujte náš region
Hlavní opatření: II.1.3. Podpora cestovního ruchu
Příjemci dotace:
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.

2) Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud mají kratší, 
než dvouletou historii podnikání v oblasti cestovního ruchu ke dni 
podání Žádosti o dotaci

Cíl: Rozvoj služeb a podnikání v cestovním ruchu, zvyšování atraktivi-
ty území MAS, rozšíření hospodářských a ekonomických zdrojů.

Výše podpory: Dle velikosti podniku 40-60% uznatelných nákladů. 
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1. Výzva 
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska 
o. s. pro rok 2009

Seznam projektů doporučených výběrovou komisí MAS 
SpRP o.s. k zaregistrování na RO SZIF

Fiche č. 1 Zemědělství současnosti a budoucnosti

č. žadatel název projektu

1. Josef Dvořák, Telecí
Oplocení pastvin, pořízení 
příkrmiště

Fiche č. 3 Venkov podle našich představ

č. žadatel název projektu

1. Obec Trpín Výstavba dětského hřiště

2. Obec Borová
Stavební úpravy budovy ZŠ Bo-
rová - půdní vestavba knihovny

3. Obec Pomezí Obnova oken ZŠ Horní

Fiche č. 4 Technické zázemí venkova

č. žadatel název projektu

1. Městys Svojanov Svojanovem bezpečně

2. Město Bystré
Obnova místních komunikací 
- I. etapa ul. Obránců míru 
- „Pohádkou do školky“

3. Kamenec u Poličky
Parkoviště osob. automobilů 
u OÚ Kamenec, p.p.č. 93/28, 
93/31

4. Obec Sádek Parkoviště - obecní úřad Sádek

5. Město Polička
Obnova místních chodníků 
v ulicích Husova a Čsl. Armády, 
Polička

Seznam náhradních projektů doporučených výběrovou 
komisí MAS SpRP o.s. k zaregistrování na RO SZIF

Fiche č. 3 Venkov podle našich představ

č. žadatel název projektu

1. Město Polička
Zimní stadion v Poličce - pří-
stavba vstupní části

2. TJ Sokol Korouhev
Rekonstrukce a modernizace 
budovy TJ Sokol Korouhev

Náhradní projekty byly vybrány podle výše bodů. První dva projekty, 
které měly nejvíce bodů pod čarou, byly vybrány jako náhradní projekty 
k zaregistrování na RO SZIF.

Seznam projektů nedoporučených výběrovou komisí MAS 
SpRP o.s. k zaregistrování na RO SZIF

č. žadatel název projektu

1. Obec Pustá Kamence
Obnova místních cest v Obci 
Pustá Kamenice

2. Kamenec u Poličky
Dovybavení sportovně-spole-
čen. areálu Pod Lipou - Kame-
nec u Poličky

Nedoporučené projekty jsou ty projekty, které mají nejnižší počet 
bodů a nezbývá na ně finanční alokace roku 2009.

Výzva byla vyhlášena v srpnu 2009  - fiche č. 1 - Zemědělství 
současnosti a budoucnosti, č. 3 - Venkov podle našich představ,  č. 4 
- Technické zázemí venkova a zveřejněna na www.maspolicsko.cz, 
na úředních deskách obecních a městských úřadů a ve Svitavském 
deníku. 
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Krátké informace 
o vybraných projektech 
v rámci 1. Výzvy

Projekt č. 1 
Svojanovem bezpečně
Žadatel: Městys Svojanov
Cílem projektu je zavedení komplexního, ekologického a úsporné-

ho osvětlení ve všech místních částech Městysu Svojanov, zlepšení 
vzhledu obce a podpora nových společenských a sportovních aktivit.

Celkový rozpočet:  1 537.015 Kč
Doporučená dotace:  1 537.015 Kč

Projekt č. 2
Pohádkou do školky
Žadatel: Město Bystré
Projekt je zaměřen na obnovu stávající místní obslužné komunika-

ce III. třídy - ulice Obránců míru, která tvoří hlavní přístupovou cestu 
k mateřské škole a dětskému hřišti.

Celkový rozpočet:  1 799.724 Kč
Doporučená dotace:  1 799.724 Kč

Projekt č. 3
Parkoviště – obecní úřad Sádek
Žadatel: Obec Sádek  
Cílem projektu je 23 nových parkovacích míst, z nichž dvě stání jsou 

určena pro osoby tělesně postižené. Plocha parkovacích míst je 258m2. 
Příjezdová komunikace s asfaltobetonovým krytem má plochu 351m2. 
Nově vzniklé chodníky mají plochu 100m2 ze zámkové dlažby.

Celkový rozpočet:  950.850 Kč
Doporučená dotace:  950.850 Kč

Projekt č. 4
Výstavba dětského hřiště
Žadatel: Obec Trpín
V rámci projektu bude vybudováno nové dětské hřiště v areálu 

MŠ, osazené hracími prvky a přístupné pro rodiče s dětmi. 

Celkový rozpočet:   655.308 Kč
Doporučená dotace:  495.611 Kč˝

Projekt č. 5
Stavební úpravy budovy ZŠ Borová - půdní vestavba klubovny
Žadatel: Obec Borová
V rámci projektu stavebních úprav budou vybudovány v podkroví 

(ve 3 NP) dvě klubovny pro děti a mládež  s chodbou o celkové pod-
lahové ploše 95 m2 s napojením na stávající sítě.

Celkový rozpočet:   1 761.660  Kč
Doporučená dotace:  1 761.660  Kč

Projekt č. 6
Obnova oken ZŠ Horní
Žadatel: Obec Pomezí
Projekt řeší obnovu 45 ks dřevěnných oken v ZŠ horní v Pomezí za 

okna plastová zasklená  izolačním trojsklem. Dále bude provedena 
výměna parapetů a v některých oknech budou osazeny žaluzie.

Celkový rozpočet:   438.660  Kč
Doporučená dotace:  438.660  Kč

Projekt č. 7
Parkoviště osob. automobilů u OÚ Kamenec, 
ppč. 93/28, 93/31
Žadatel: Kamenec u Poličky
Zbudování parkoviště osobních automobilů pro návštěvníky bu-

dovy obecního úřadu v Kamenci u Poličky z důvodu vyřízení úřed-
ních záležitostí, využití kultur., společ., sport., spolkových i soukr. 
akcí

Celkový rozpočet:   343.990 Kč
Doporučená dotace:  343.990 Kč

Projekt č. 8
Oplocení pastvin, pořízení příkrmiště
Žadatel: Josef Dvořák, Telecí
Oplocení pastevního areálu a pořízení příkrmiště pro technické 

a organizační zajištění pastvin, nákup fixačního čela pro zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví zvířat a ošetřovatelů.

Celkový rozpočet:   110.000 Kč
Doporučená dotace:  110.000 Kč

Projekt č. 9
Obnova místních chodníků v ulicích Husova
a Čsl. Armády, Polička
Žadatel: Město Polička
Při této obnově  dojde k výměně stávajícího asfaltového krytu za 

novou betonovou zámkovou dlažbu a k zhotovení bezbariérových 
nájezdů na tyto chodníky.

Celkový rozpočet:   1 506.241 Kč
Doporučená dotace:  230.113 Kč
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Prezentace projektů
přihlášených do 1. Výzvy 2009 
na místě realizace

Dne 30. 9. 2009 navštívila výběrová komise všechny přihlášené projekty do 1. Výzvy, aby jejich předkladatelé měli možnost doplnit informace ke 
svým projektům a hodnotitelé zjistili stav před realizací. Teprve potom zasedala výběrová komise a hodnotila jednotlivé projekty.

Slovníček pojmů
Co je LEADER?
Zkratka iniciativy LEADER „Liason entre les actions economic 

rural“ v překladu znamená „Propojení aktivit pro rozvoj ekonomiky 
venkova“.

Co je MAS?
MAS je zkratka, která vznikla z doslovného překladu anglického 

LAG-Local action group, což znamená Místní akční skupina. MAS je 
samostatný subjekt např. občanské sdružení, které funguje na zá-
kladě schválených stanov. Stanovy popisují strukturu a rozhodovací 
pravomoci, práva a povinnosti členů aj.

Co je SPL?
SPL je zkratka pro dokument Strategický plán Leader, na základě 

kterého MAS rozvíjí svoje území.SPL je živý dokument, který může 
být aktualizován na základě vyhodnocení potřeb území.Součástí 
SPL je analýza území,  SWOT analýza, dále stanovení priorit a cílů 
a z níž vychází jednotlivá opatření, aktivity a cíle.

Co je FICHE?
Je stručný popis opatření stanovených MAS, která naplňují cíle 

strategického plánu.  

Zpravodaj vydává MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. za účelem informování obyvatel 
a všech subjektů na území Místní akční skupiny.

Kontakt:  MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., nám. Na podkově 2, 569 92 Bystré
 tel.: 461 741 241, e-mail: info@maspolicsko.cz, www.maspolicsko.cz

Polička - Zimní stadion v Poličce - přístavba vstupní části Svojanov - Svojanovem bezpečně

Sádek - Parkoviště - obecní úřad Sádek Josef Dvořák, Telecí - Oplocení pastvin, pořízení příkrmiště

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí


