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Mas SpRP v první půli roku 2010

Vážení čtenáři, dostává se k vám další číslo zpravodaje MAS SpRP, 
jehož úkolem je seznámit vás s tím, co v MAS během uplynulých mě-
sících proběhlo a co v příštím půlroce chystáme. Pokud by vás jaký-
koli náš záměr oslovil, byla bych ráda, kdybyste se aktivně zapojili do 
našich plánovaných akcí, vítáme každou iniciativu, názory i náměty 
k další činnosti pro region. V roce 2009 jsme se prokousávali admi-
nistrací 1. Výzvy, doplňovali jednotlivé projekty a nabírali zkušenosti, 
v letošním roce bychom rádi rozšířili svoje aktivity i o další činnosti, 
které pomohou rozvoji regionu a obohatí jeho obyvatele.

V březnu letošního roku vypsala MAS 1. výzvu roku 2010, žada-
telé prošli procesem obhajoby svých projektů, vybraní žadatelé 
byli uvědomeni o tom, že uspěli v kole výběru na úrovni MAS. Dále 
MAS pracovala velmi intenzivně na tom, aby se zapojila do přípravy 
projektů spolupráce s partnerskými MAS - MAS Boskovicko PLUS, o.s. 
a MAS Partnerství venkova. Naše MAS se zavázala být realizátorem 
v projektu „Našim nejmenším“, což jsou žádosti mateřských, či ro-
dinných center, obsahující převážně vybavení vnitřních i venkovních 
prostor těchto zařízení. V dalších dvou projektech „Našim dětem“ 
a „Cestička do školy“ by mohla být naše MAS partnerem. I kdyby se 
nám pro velký převis žádostí nepodařilo uspět, měl proces přípravy 
partnerských projektů bezesporu velký přínos v podobě zmapování 
nových potřeb regionu, v jejich zpracování a i v tom, že informace 
o činnosti MAS se opět dostaly do povědomí většího počtu lidí v re-
gionu. V letošním roce rozbíhá MAS proces monitoringu projektů 
jednotlivých příjemců dotace, tak, jak je příjemci postupně realizují. 
Zároveň musíme letos provést i monitoring naplňování cílů SPL. MAS 
se bude zaměřovat na větší propagaci své činnosti v území, je třeba 
se zaměřit na společné akce partnerů MAS, které přispějí k vytvoření 
jejich užší vazby. Považuji za velmi důležité posílit vztah k regionu, 
k jeho nabídce služeb, k jeho lokálním produktům, umožnit prezen-
taci našich neziskových organizací, zemědělců a živnostníků. Rok 
2010 je pro nás zcela jistě rokem, který ověří naše plány a dovede 
nás k tomu, abychom zhodnotili, kde je potřeba je poopravit, dopl-
nit, či zcela změnit. Budeme dělat všechno pro to, aby tento proces 
proběhl co nejefektivněji a aby do něj bylo zapojeno co nejvíce lidí 
z regionu. Vaše názory a náměty na realizaci nových aktivit rádi při-
vítáme, můžete nám je sdělit v sídle MAS nebo na e-mailové adrese 
info@maspolicsko.cz

Jiřina Leinweberová, 
předsedkyně MAS SpRP

Projekty Partnerské spolupráce MAS SpRP o.s., 
MAS Boskovicko PLUS, MAS Partnerství venkova

V průběhu měsíců duben-červen 2010 se scházeli zástupci všech tří 
uvedených MAS na jednáních k připravovaným partnerským projek-
tům Programu rozvoje venkova s názvy: „Našim nejmenším“, „Našim 
dětem“ a „Cestička do školy“. Všechny 3 žádosti o fi nanční prostředky 
byly v červnu předloženy na centrálním pracovišti Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu v Praze a budou hodnoceny spolu s  po-
danými projekty ostatních MAS. Finanční alokace pro tuto výzvu byla 

určena ve výši 40 mil. Kč, ale celkově podaných 72 projektů místních 
akčních skupin z celé České republiky celkově požadovalo 270 mil. Kč, 
což je téměř sedminásobný převis. Uvidíme, zda naše partnerské pro-
jekty uspějí v obrovské konkurenci s ostatními. A pokud ne, budeme 
usilovat o jejich realizaci, případně doplnění v dalších kolech, protože 
chceme zúročit vloženou energii zástupců všech 89 subjektů, které 
se, krom pracovníků tří MAS, na přípravě podílely, a ke kterým patří 

základní školy, školky, obce 
i mateřská centra z území 
Poličska, Velkoopatovicka 
a Letovicka, Olešnicka, Kun-
štátsko-Lysicka, Boskovicka 
a regionu Svitavy. 

 Ing. Olga Ondráčková, 
zastupující manažerka 

MAS SpRP o.s.

Zpravodaj 1/10  
MAS Sdružení pro rozvoj 
Poličska o.s.

Otázky pro členy MAS

Jaroslav Martinů, poslanec parlamentu 
ČR, starosta města Poličky, místopředseda 
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. a hos-
podář rybářského sdružení Vysočina

Kterou z výše uvedených funkcí pova-
žujete za nejnáročnější a proč?

Určitě funkci starosty a to z důvodů, že 
každé špatné rozhodnutí by se okamžitě 
na rozdíl od parlamentu, kde se chybná roz-

hodnutí většinou promítnou ve zvyšování státního rozpočtu, projeví 
a mohou městu způsobit velký problém. 

Co byste o sobě rád sdělil občanům regionu, aby Vás ještě lépe 
poznali?

Jsem jako každý občan zdejšího kraje, mám ho rád a snažím se být 
svojí prací užitečný a prospěšný. Mojí hlavní prioritou ve všech ob-
lastech lidského života je, abychom žili v souladu s naším výkonem 
a nezadlužovali budoucí generace. 

V MAS zastupujete NO Rybářské sdružení Vysočina, jste místo-
předsedou MAS a členem programového výboru. Jak hodnotíte 
v MAS SpRP spolupráci jednotlivých partnerů. 

Spolupráci všech partnerů hodnotím výborně. Opět se prokazuje, 
že věci dokážou nejlépe zpracovat lidé, kterým správa těchto věcí 
náleží. 

V čem vidíte hlavní přínos metody Leader? 
Hlavní přínos je, že se navzájem harmonizují názory a postupy 

všech hlavních subjektů a to jak po stránce ekonomické, tak i spo-
lečenské. 

Co považujete za stěžejní pro MAS, aby mohla být pro region 
skutečným garantem rozvoje území ?

Vzájemnou pokoru, mít pochopení pro potřeby druhých a hlavně 
si naslouchat. 

Dita Rybičková, DiS., sekretariát MAS SpRP o.s.
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Krátké informace 
o již realizovaných projektech 
1. Výzvy 2009

Fiche č. 1 Zemědělství současnosti a budoucnosti

1 Josef Dvořák, 
 Telecí
 Oplocení pastvin,
 pořízení příkrmiště 
 S realizací zatím 
 nezapočato. 
 Ukončení realizace: 
 20. 12. 2010 

Fiche č. 3 Venkov podle našich představ

1 Obec Trpín 
 Výstavba dětského 
 hřiště 
 Projekt je ve fázi 
 skrývky zeminy 
 a zakládání stavby. 
 Ukončení realizace: 
 1. 12. 2010

2 Obec Borová 
 Stavební úpravy  
 budovy ZŠ Borová 
 – půdní vestavba

 knihovny 
 Projekt je ve fázi 
 realizace. 
 Ukončení realizace: 
 30. 3. 2011

3 Obec Pomezí 
 Obnova oken ZŠ Horní 

 Projekt je dokončen.  
 Probíhá závěrečná

  administrace. 
 Ukončení realizace: 
 30. 9. 2010

Fiche č. 4 Technické zázemí venkova

1 Městys Svojanov 
 Svojanovem 

 bezpečně 
 Projekt je uprostřed 
 realizace. 
 Ukončení realizace: 
 30. 11. 2010 

2 Město Bystré 
 Obnova místních 
 komunikací – I. etapa 
 ul. Obránců míru 
 – „Pohádkou do školky“ 
 Projekt je těsně před 
 dokončením. 
 Probíhají finální 
 úpravy povrchu. 
 Ukončení realizace: 
 31. 12. 2010

3 Kamenec u Poličky
 Parkoviště osobních
   automobilů u OÚ 
 Kamence, p.p. 93/28, 
 93/31 
 Projekt je dokončen
 Probíhá závěrečná
  administrace. 
 Ukončení realizace: 
 1. 2. 2011

4 Obec Sádek
 Parkoviště – obecní 
 úřad Sádek 
 Projekt je uprostřed 
 realizace, probíhá 
 pokládka dlažby. 
 Ukončení realizace: 
 31. 8. 2010

5 Město Polička
 Obnova místních 
 chodníků v ul. Husova 
 a Čsl. Armády Polička 
 Projekt je dokončen.  

 Probíhá závěrečná 
 administrace. 
 Ukončení realizace: 
 30. 9. 2010
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1. Výzva 2010 
MAS Sdružení pro rozvoj 
Poličska o.s.

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

Fiche č. 4 Technické zázemí venkova

1 Městys Svojanov
 Zvelebení odpočinkové zóny a vybudování veřejného 
 rozhlasu v Městyse Svojanov
 rozpočet  požad. dotace navržená dotace
 1.258.824,-- 944.118,-- 944.118,--
2 Město Bystré
 Obnova veřejného osvětlení - ul. Obránců míru, Dukelská, 
 Sokolovská, Družstevní
 rozpočet  požad. dotace navržená dotace
 854.833,-- 641.124,-- 641.124,--
3 Obec Borová
 Rekonstrukce veřejných prostranství a občanské 
 vybavenosti podél silnice I/34 v obci Borová
 rozpočet  požad. dotace navržená dotace
 708.330,-- 531.247,-- 531.247,--
4 Město Polička
 Obnova místních chodníků v ulicích Husova 
 a Čsl. Armády - 2. etapa
 rozpočet  požad. dotace navržená dotace
 839.036,-- 629.277,-- 629.277,--

Projekty vybrané hodnotící komisí 
a schválené valnou hromadou budou 
registrovány na RO SZIF v Hradci Králové 
a pokud i tam uspějí při kontrole, mají 
velkou šanci být vybrány k realizaci.

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

Fiche č. 3 Venkov podle našich představ

1 Obec Stašov
 Víceúčelové hřiště ve sportovním areálu
 rozpočet  požad. dotace navržená dotace
 2.304.000,-- 1.728.000,-- 0,--
2 Město Polička
 Zimní stadion v Poličce - přístavba vstupní části
 rozpočet  požad. dotace navržená dotace
 2.206.969,-- 1.654.776,-- 0,--

Fiche č. 1 Zemědělství současnosti a budoucnosti

1 Milan Michl, Korouhev
Obnova hospodářské budovy „zemědělská kolna v Jedlo-
vé“ st.p.. 32/2

 rozpočet  požad. dotace navržená dotace
 1.857.175,-- 775.489,-- 775.489,--

Fiche č. 2 Stabilita venkovského prostoru

1 AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost 
 Modernizace a vybavení pekárny
 rozpočet  požad. dotace navržená dotace
 780.000,-- 325.000,-- 274.511,--

Fiche č. 3 Venkov podle našich představ

1 Obec Trpín
 Výstavba dětského hřiště - II. etapa
 rozpočet  požad. dotace navržená dotace
 358.273,-- 268.704,-- 268.704,--
2 Římskokatolická farnost Bystré u Poličky
 Farní zahrada pro hry a sport
 rozpočet  požad. dotace navržená dotace
 2.252.030,-- 1.800.000,-- 1.800.000,--
3 Obec Oldřiš 
 Rekonstrukce Základní školy, Oldřiš 196 - II. etapa
 rozpočet  požad. dotace navržená dotace
 2.399.280,-- 1.799.460,-- 1.799.460,--
4 TJ Sokol Korouhev
 Rekonstrukce a modernizace budovy TJ Sokol Korouhev
 rozpočet  požad. dotace navržená dotace
 120.000,-- 108.000,-- 108.000,--
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Prezentace projektů  
přihlášených do 1. Výzvy 2010 
na místě realizace 

Městys Svojanov - Zvelebení odpočinkové zóny a vybudování veřejného rozhlasu 
v Městyse Svojanov

Obec Trpín - Výstavba dětského hřiště - II. etapa

Římsko katolická farnost Bystré – Farní zahrada pro hry a sport 

Dne 20. 4. 2010 při prvnímzasedání výběrové komise navštívili členo-
vé komise všechny přihlášené projektydo 1. výzvy. Cílem návštěvy bylo 
jednak to, aby předkladatelé projektů mělimožnost svůj projekt odpre-
zentovat, zdůraznit jeho přednosti, v čem je inovativnía co přinese do 
budoucna. Mohou uvést některé další skutečnosti, kteréhodnotitelé 
v textu nenajdou. Všichni členové výběrové komise majímožnosti klást 
doplňující otázky, na základě kterých mohou potom lépe hodno-
titjednotlivé projekty.  Prezentaci projektů věnovala výběrová komise 
spolus manažerkou a pracovnicí sekretariátu téměř celý den. Teprve 
pozděodpoledne zasedali členové výběrové komise k hodnocení jed-
notlivýchprojektů.  Prezentace na místě se velmiosvědčila již v 1. Výzvě 
2009, přispívá k tomu, aby si členovévýběrové komise, udělali představu 
i o prostředí do kterého je projekt zasazen, vidí na místě výchozím stav. 

Mgr. Iva Svobodová, sekretariátMAS SpRP o.s.

CHCEME, ABY NA ÚZEMÍ MAS POLIČSKA BYLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PODPOŘENY Z OPVK

Všechny základní školy v regionu monitorují možnost čerpání tzv. „šablon“. Jedná se o čerpá-
ní dotačních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, tedy 
„evropských peněz“, které podporují oblast školství a je jen na jednotlivých školách, zda této 
možnosti využijí, či nikoli. Rovnou šanci však mají VŠECHNY.  Finance jsou určeny na pro žáky 
a pedagogy základních škol a směřují do oblasti zvýšení informační a fi nanční gramotnosti, 
podpoře výuky cizích jazyků, rozšíření využití informačních a komunikačních technologií ve 
výuce, rozvoji matematiky a přírodních věd i tzv. inkluzívního vzdělávání. 

Každá škola může podat žádost o dotaci ve výši 300 000 Kč na školu a 4 300 Kč na žáka. 
Standardní škola o 200 žácích tak může získat na 2 roky fi nanční podporu cca 1,16 mil. Kč., což 
není nemalá a pro školy nepodstatná částka. Finance však nebude možné investovat do oprav 
a rekonstrukcí budov, ale využít ke tvorbě nových pomůcek, metodik pro jednotlivé předměty, 
zavedení nových hodin nebo předmětů, nákupu drobného a neinvestičního vybavení, ale také 
i pro zavedení pozice asistentů pedagogů nebo školního psychologa. Zdánlivě snadný způsob 
čerpání fi nančních prostředků na podporu zvýšení vzdělanosti v našich školách má však i svá 
úskalí. Sestavit reálnou žádost, kterou je možné naplnit, a zejména ji řádně následně vyúčtovat 
není tak jednoduché, jak na první pohled vypadá. 

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska nabídne po prázdninách všem základním školám v regionu 
možnost účastnit se semináře, který jim objasní na modelovém příkladu postup správného se-
stavení žádosti a upozorní na další povinnosti a rizika škol v průběhu a vyúčtování dotace. 

Ing. Olga Ondráčková, zastupující manažerka MAS SpRP o.s.

ZŠ  Pomezí

ZŠ  Bystré
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MAS vám poradí 
JAK NA ZELENOU ÚSPORÁM?

bytových. Dotace je v tomto případě přidělena jako fixní částka na 
jeden rodinný dům ve výši 250 000 Kč a u bytových domů ve výši 
150 000 Kč na 1 bytovou jednotku.

Výměna stávajících neekologických zdrojů energie vytápění na 
nízkoemisní zdroje tepla
V tomto případě jde o podporu výměny stávajících zdrojů vytápě-

ní na uhlí, kapalná fosilní paliv nebo elektřinu za účinné nízkoemisní 
zdroje na biomasu (dotace až 95 000 Kč pro kotle se samočinnou 
dávkou paliva, 80 000 Kč na kotle s ruční dávkou paliva a akumulační 
nádrží, 50 000 Kč na kotle s ruční dávkou paliva bez akumulační nádr-
že), tepelná čerpadla vybraných konstrukcí (konstrukce země-voda, 
vzduch-voda a voda-voda) nebo solární kolektory na přípravu teplé 
vody (za podmínky dosažení vypočteného ročního solárního zisku 
alespoň 350 kWh/m2 plochy absorpční plochy kolektoru a celkem 
1 500 kWh pro instalaci na rodinném domě a 1 000 kWh pro instalaci 
v bytovém domě na 1 bytovou jednotku. U solárního systému, který 
slouží jak k přípravě teplé vody a zároveň k vytápění je požadovaná 
hodnota ročního solárního zisku zvýšena pro celou instalaci 1,3x.

Podpora výstavby nových rodinných a bytových domů nebo jejich 
přestavby na tzv. Pasivní domy
Je možné kombinovat jednotlivé oblasti podpory?
Kombinace typů podpory je pro žadatele výhodná, neboť může 

získat tzv. dotační bonus ve výši 20 000 Kč na rodinný dům anebo 
50 000 Kč na bytový dům.

Podpora realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru
Zde je možné žádat na zlepšení tepelně technických vlastnos-

tí obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů 
a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), 
součástí projektu může být i aplikace technologií na využití odpad-
ního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla 
apod.). U těchto projektů je však důležité mít zpracován energetický 
audit budovy a energetický štítek, stejně jako položkový rozpočet 
stavební dokumentace. 

Uvažujete o využití podpory ZELENÁ ÚSPORÁM, 

ale nevíte jak začít?

Přijďte se poradit ZDARMA do kanceláře MAS se sídlem v Bystrém, 
poskytneme vám prvotní základní informace, poradíme, co můžete čer-
pat a doporučíme také odborníky z regionu a okolí na přípravu potřeb-
ných podkladů hodnocení technických vlastností  a přípravu projektu.

Ing. Olga Ondráčková,  zastupující manažerka MAS SpRP o.s.

Česká republika získala na díky prodeji emisních kreditů Kjótského 
protokolu, který je zaměřen na snižování emisních skleníkových ply-
nů, finanční zdroje, které rozděluje prostřednictvím dotačního titulu 
Ministerstva životního prostředí s názvem „Zelená úsporám“.  Cílem 
programu je investovat finanční prostředky do zlepšení způsobu 
vytápění a zateplení bytových a rodinných domů našich občanů 
a veřejných budov. V současné době je projekt již spuštěn, je možné 
ho čerpat a podávat žádosti o dotaci až do 31. 12. 2012.

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.  se prostřednictvím svého 
partnera Národní sítě MAS zapojila do poradenství pro žadatele v té-
to oblasti. Poradenství pro celý region MAS (mikroregion Poličsko) 
poskytuje jednotlivým zájemcům ZDARMA kancelář MAS telefonic-
ky, osobně nebo prostřednictvím e-mailu (viz kontakty kanceláře 
MAS). Ve spolupráci se zástupci svazků obcí dojde ze strany MAS 
i k vytipování a oslovení jednotlivých občanů, obcí anebo sdružení 
vlastníků bytových domů, pro které by mohla dotace být vhodnou 
příležitostí, jak zlepšit nebo upravit dům, ve kterém bydlí, nebo který 
v rámci obce jako veřejnoprávní subjekt vlastní. Touto formou  lze 
v mnoha případech zásadně uspořit v dalších letech náklady za vy-
naloženou energii na vytápění.

Kdo tedy může o podporu požádat?
Podpora je poskytována na objekty určené k bydlení, tedy ne na 

objekty pro rekreaci nebo podnikání, a také na objekty veřejnopráv-
ního sektoru.  Žadatelé mohou být vlastníky těchto objektů, tedy 
jednotlivými občany, společenstvím vlastníků bytových domů, byto-
vými družstvy, městy a obcemi, podnikatelskými subjekty, případně 
dalšími subjekty, které vlastní a spravují objekty pro bydlení a užívání 
veřejností. Žádost o podporu je možné podat jak před začátkem sa-
motné realizace nebo rekonstrukce objektu, tak zpětně. Zpětně však 
pouze po termínu ukončení rekonstrukce nebo kolaudace s datem 
ne starším než 1. 4. 2009. Majitelé objektů rekonstruovaných nebo 
postavených před tímto datem o dotaci požádat nemohou.

A na co je možné vlastně žádat?

Zateplování objektů
Zateplení objektů je možné zlepšit výměnou nebo rekonstrukcí 

oken, zateplením objektu (střechy, vnější plášť domu) apod. Pod-
mínkou podání žádosti o dotaci je dosažení 20% úspory energie 
oproti současnému stavu.  Platí také, že čím vyšší je % dosažené 
úspory, tím vyšší je míra dotace. Aby mohl být projekt v případě 
zateplení celého objektu realizován, musí dosáhnout tzv. energetic-
kého standardu, který je pro rodinné domy maximálně 70 kWh/m2  
roční měrné potřeby tepla a pro bytové domy maximálně 55 kWh/
m2. Zároveň však v případě celkového zateplení platí podmínka 
úspory energie na vytápění minimálně o 40%.

Podpora výstavby nových rodinných a bytových domů nebo jejich 
přestavby na tzv. Pasivní domy
V tomto případě je nutné, aby objekt dosáhl měrné roční spotře-

by tepla nejvýše 20 kWh/m2 u rodinných domů a 15 kWh/m2 u domů 

Zelená linka 800 260 500
E-mail: dotazy@zelenausporam.cz



6 7

Pokud je projekt vybraný Valnou hromadou MAS Sdružení pro rozvoj 
Poličska o.s.  schválen ze strany regionálního odboru SZIF v Hradci Krá-
lové, nastává zpečetění vzájemné dohody o poskytnutí dotace. Po jejím 
podpisu je třeba pro zdárné profinancování dotace dodržet a respekto-
vat několik dalších kroků.

KROK  1- výběr dodavatele
Příjemce dotace musí postupovat vždy v souladu s platnými pravidly 

dotace, jejich součástí je i popis správného způsobu výběru dodava-
tele. Je tedy třeba provést výběrové řízení na celý rozsah předmětu 
dotace. V projektech rozsahu MAS, kdy je limit dotace do 2 mil. Kč, jde 
většinou o postup podle pravidel tzv. režimu veřejných zakázek malé-
ho rozsahu. U těchto menších zakázek (zakázky lze rozdělit na dodávky, 
služby anebo stavební práce) stačí porovnat 3 nabídky oslovených 
nebo vytipovaných dodavatelů (lze použít i cenové nabídky z katalogů 
nebo propagačních letáků, také je možné oslovit jednotlivé dodavatele 
mailem s požadavkem na zaslání cenové nabídky anebo je možné dolo-
žit záznam o telefonické poptávce a nabídce). U zakázek nad 0,5 mil.  Kč 
bez DPH je však třeba získat již minimálně 3 písemné cenové nabídky 
konkrétních dodavatelů, které splňují jak nabídku cenovou, tak respek-
tují podmínky zadavatele (většinou jde o konkretizaci termínu realizace 
zakázky, délku záruční dobu případně servis, způsob úhrady zakázky 
nebo výši smluvní pokuty za nedodržení termínu realizace apod…). 
Součástí této nabídky je i splnění tzv. kvalifikačních předpokladů, který-
mi si zadavatel ověřuje existenci, funkčnost a solidnost oslovené firmy. 
U velkých zakázek (nad 6 mil. Kč bez DPH v případě stavebních prací 
a nad 2 mil. Kč v případě dodávek nebo služeb) je třeba již postupovat 
podle platného zákona o veřejných zakázkách. 

V době mezi podpisy dohod jednotlivých žadatelů a započetím reali-
zace projektu připravují pracovníci MAS SpRP vždy seminář pro všech-
ny úspěšné žadatele, kterým je postup pravidel v oblasti správné volby 
způsobu zadání veřejných zakázek a dalších úkonů v době realizace 
spolu s dalšími nutnými úkony vysvětlen.

KROK  2- realizace projektu a hlášení změn projektu
V průběhu realizace projektu je třeba postupovat podle obsahu 

schváleného projektu, tedy provést všechny aktivity, ke kterým se 
žadatel v projektu zavázal.  Zejména v oblasti stavebních prací se 
mohou vyskytnout nepředvídané situace, na které je potřeba pružně 
reagovat tak, aby stavba mohla být zdárně a funkčně dokončena. Může 
jít jak o drobné změny v projektu (například stavební dozor doporučí 
vzhledem k situaci staršího rozestavěného objektu jiný materiál střešní 
krytiny, než byl původně v projektu navržen proto, aby nebyla ohro-
žena statiku celého objektu, což použitím původního materiálu hrozí 
anebo dojde např. v rámci skutečného zaměření obnovované místní 
komunikace k jejímu mírnému rozšíření z důvodu zlepšení bezpečnosti 
v nepřehledném místě zatáčky, či je třeba provést změnu jen při umís-
tění vybavení mobiliářem místnosti mateřského centra, kdy zjistíme, 
že rozměr stolu, který byl navržen do místnosti, je třeba mírně upravit 
z důvodu možného průchodu anebo jej vyměnit třeba za stůl skláda-
cí). Každou změnu je třeba konzultovat s pracovníky MAS, kteří již mají 
zkušenosti s tím, zda se jedná o změnu zásadní či méně podstatnou. 

I nepodstatné změny je však třeba nahlásit prostřednictvím formulá-
ře: hlášení o změnách, který vypracuje příjemce dotace a zkonzultuje 
na pracovišti MAS. Pracovníci MAS změnu potvrdí anebo pomohou 
příjemci formulaci změn upravit a následně hlášení potvrdí a zašlou 
na regionální odbor SZIF ke schválení. U změn drobných jde o jejich 
nahlášení a je možné pokračovat v realizaci díla, u změn zásadních je 
však potřeba zastavit práce na realizaci projektu a vyčkat na vyjádření 
SZIF. Za podstatnou změnu se obecně považují zejména zásadní změny 
ve finanční náročnosti projektu (větší nebo menší finanční náročnost 
projektu než 20% oproti původním předpokladům), zásadní změny 
rozměrů nebo technických parametrů, nedodržení naplnění hodnotí-
cích indikátorů v plné výši, ale také změna ukončení realizace díla a tím 
i termínu podání žádosti o platbu. Včasnou konzultací změn s pracovníky 
MAS a podáním hlášení žadatel výrazně eliminuje možné další finanční 
postihy a sankce ze strany SZIF. 

KROK  3 – podání žádosti o platbu
Podání žádosti o platbu včetně všech povinných příloh je nutnou 

podmínkou k úspěšnému završení financování projektu. MAS vždy 
připravuje pro úspěšné žadatele seminář, kde jsou vysvětleny všechny 
postupu zdárného ukončení projektu a naplnění dohody a příjemcům 
jsou zaslány dokumenty v elektronické formě. Po ukončení fyzické reali-
zace si jednotliví žadatelé připraví všechny náležitosti k žádosti o platbu 
a sjednají si konzultaci s pracovníky MAS. Ti zkontrolují veškeré doklady 
k odevzdání, jejich správnost a postupy prokázání veřejné zakázky, 
případně doporučí žadateli jejich další doplnění. Teprve, až pracovníci 
MAS shledají podklady k proplacení žádosti jako úplné, potvrdí jejich 
správnost a pošlou žadatele se všemi podklady osobně na RO SZIF, kde 
je podána žádost o platbu. Termín odevzdání žádosti o platbu je třeba 
si s kontrolory SZIF, kteří jsou vytíženi a často na fyzických kontrolách 
v terénu, sjednat dostatečně dopředu.

KROK 4  - fyzická kontrola na místě realizace projektu
U všech projektů v průběhu nebo po ukončení realizace projektu 

probíhá kontrola ze strany Programového výboru MAS a následně také 
kontrola ze strany pracovníků RO SZIF. Cílem všech kontrol je posouzení 
souladu skutečné realizace projektu se schválenou žádostí a zhodno-
cením skutečně provedeného stavu. Každé kontroly žadatele ze strany 
pracovníků SZIF se účastní i pracovník MAS SpRP, u kontroly ze strany 
SZIF jde zejména o kontrolu fyzického provedení projektu v souladu 
s dohodou, kontrolu funkčnosti a přítomnosti nakoupených zařízení 
a kontrolu účetních dokladů a způsobu jejich zaúčtování. Kontrola 
pracovníky SZIF probíhá u 100% projektů a je nutnou podmínkou ke 
schválení žádosti o platbu ze strany donátora finančních zdrojů, kterým 
je zprostředkovatel EAFRD – Státní zemědělský intervenční fond.

Dotaci je možné považovat za dotací úspěšnou až v případě, kdy jsou při-
děleny požadované finanční prostředky na konto příjemce. Do tohoto závě-
rečného a pozitivního aktu je třeba ze strany příjemce eliminovat všechna 
rizika možných sankcí či nesplnění cílů projektu, nepodcenit včasnou kon-
zultaci a hlášení vzniklých problémů a jejich řešení a případnou nápravu.

Ing. Olga Ondráčková, zastupující manažerka MAS SpRP o.s.

Povinnosti příjemce dotace
aneb co se dál děje s projektem, který 
získá dotaci prostřednictvím MAS?
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Informace pro žadatele

Rady a doporučení

 1. Ujasněte si své potřeby - co můžete, co chcete, co zvládnete... 
Nestavte vzdušné zámky

 2. Hledejte způsob a cestu, jak najít řešení na Váš problém...
 3. Zjistěte své možnosti, zda jsou Vaše plány v souvislosti s finan-

cemi a časem reálné... 
 4. Prostudujte si podrobně všechny materiály, podklady a povin-

nosti... prostudujte sankce
 5. Logicky, jasně, stručně a srozumitelně popište situaci hodnoti-

telům...
 6. Konzultujte. Kdo se neptá, nic se nedoví a pak se diví, co 

neví...
 7. Připravte, odevzdejte a obhajte si svůj projekt...
 8. *Pokud neuspějete, nenechte se snadno odradit. V celém 

předcházejícím procesu totiž byla někde pravděpodobně 
CHYBA. Najděte ji a odstraňte. Upravte, opravte a doplňte svůj 
projekt a nevzdejte se, další výzvy na Vás čekají... 

  *Pokud uspějete, nediskutujte a proveďte, co jste povinni. Ne-
obcházejte povinnosti, dodržujte pravidla... Úspěch projektu je 
pouze předpokladem, ne výhrou...

 9. Spolupracujte s MAS, není to nepřítel, ale neodpustí Vám nic, 
co jí nebude odpuštěno. 

 10. Neusněte na vavřínech, úspěšně realizovaný a profinancovaný 
projekt je třeba po dobu udržitelnosti naplňovat tak, jak jste si 
to ve svém projektu předsevzali...

Ing. Olga Ondráčková, 
zastupující manažerka MAS SpRP o.s.

Slovníček pojmů

Co je Výzva k předkládání žádosti?
- ucelený popis instrukcí pro žadatele o dotaci na projektové zámě-

ry. Obsahuje termíny podání žádosti, tematické zaměřeni opatření, 
přibližné finanční alokace, definici možných příjemců dotace, územní 
vymezení, formu a výši podpory, způsob podávání žádosti a kontakty. 
Je publikována v regionálním tisku, na www.maspolicko.cz a předních 
deskách obecních a městských úřadů. Je vypisována nejméně 1x ročně

Co je alokace?
- znamená přidělení omezených zdrojů nějakému projektu. Pro MAS 

to znamená, jednak roční objem prostředků s Programu rozvoje venko-
va, které MAS rozděluje a administruje. Pro žadatele to znamená částky, 
které jsou ve výzvě rozděleny do jednotlivých fichi.

Co jsou priority, cíle?
-jsou součástí strategického plánu, vychází z analýzy území a SWOT 

analýzy.  MAS je stanovila po rozboru potřeb území a na základě stano-
vení několika okruhů problémů. 

Co je výběrová komise?
- Jeden z orgánů MAS SpRP o.s., Hlavní náplní činnosti je tvorba hod-

notících kritérií pro posuzování a  výběr projektů žadatelů a dále vlastní 
výběr projektů. Je minimálně 3 členná a její funkční období jsou 3 roky.

Co je programový výbor?
- Další z orgánů MAS SpRP o.s. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními 

valné hromady. Je nejméně 5 ti členný a jeho funkční období jsou 3 
roky. Rozhoduje o přijetí nových členů sdružení. Zajišťuje hospodaření 
s majetkem sdružení podle pravidel stanovených valnou hromadou 
a v souladu s právními předpisy.

Jiřina Leinweberová, 
předsedkyně MAS SpRP o.s.

Křížovka o ceny

Vyluštěnou tajenku pošlete na email: 
info@maspolicsko.cz nebo na adresu:

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., 
nám. Na podkově 2
569 92 Bystré.

Dárek obdrží 3 vylosovaní luštitelé, 
kteří zašlou správně vyluštěnou tajenku 
do 15. 10. 2010.  

První cena:  spisová aktovka
Druhá cena:  lékárnička
Třetí cena: JO-JO 

Jan Ámos Komenský:
Hádankami... pokračování v tajence.
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Turistické zajímavosti

Bystré – Minimuzeum 
 Stavení č. 137 ve Vedřelově ulici patří v Bystrém mezi nejstarší 

dochovaná obydlí. Údaje sahají až k roku 1723, kdy na obecním místě 
postavil Jiřík Michl chalupu. Byl majitelem do roku 1765. Toho roku 
dostal chalupu zeť Jan Šenk za 10 kop.

Nejznámějším majitelem chalupy byl v letech 1848 - 1868 Jan Br-
toun se svou ženou Annou. Brtoun byl vlastencem, propagátorem 
myšlenek Karla Havlíčka Borovského, jedna z postav románu Terézy 
Novákové Na Librově gruntě.

Brtounova chalupa dnes slouží jako minimuzeum - expozice lido-
vého umění a ševcovského řemesla, které bylo v 19. stol nejrozšířeněj-
ším řemeslem v Bystrém. 

Průvodcovskou službu zajišťuje: Eva Šípová, tel.: 737 884 213
Podrobnější informace naleznete na www.bystre.cz nebo v infor-

mačním centru Bystré

Polička – Centrum Bohuslava Martinů
V loňském roce bylo slavnostně otevřeno Centrum Bohuslava Mar-

tinů v Poličce. Nové expozice jsou připraveny tak, aby své návštěvníky 
zábavnou formou vtáhly do dávných časů našich předků. Pojďte se 
tedy s námi bavit, zakládat město, dobově se odívat, poznávat historii, 
zařadit se mezi poličské ostrostřelce, smlouvat na tržišti a nasát at-
mosféru života minulého století v tvorbě Bohuslava Martinů. Vstupte 
s námi do světa křehké a barevné krásy v expozici Horáckého skla. 
Vyzkoušejte si znalosti historie nebo umění zpěvu v lavicích školní 
třídy, kde se malý Bohuslav učil. Čeká na Vás řada her a možností pro 
pobavení i vyzkoušení sebe sama. 

Expozice Centra Bohuslava Martinů v Poličce: Barevný svět Bohusla-
va Martinů, Historická třída Bohuslava Martinů, Historie města Poličky 
a okolí, Sklářství na Horácku

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce se těší na vaši návštěvu.  
Podrobnější informace naleznete na www.cbmpolicka.cz

Svojanov - hrad Svojanov
Gotický královský hrad na pomezí Čech a Moravy byl založen 

v polovině 13. stol. českým králem Přemyslem Otakarem II. Po smrti 
krále Přemysla se stal místem romantického vztahu královny – vdovy 
Kunhuty a jejího druhého muže Záviše z Falkenštejna. V 15. stol. byl 
rozšířen o vnější pás opevnění se sedmi baštami a goticko – renesanč-
ní dům zbrojnošů. V 16. stol. renesančně upraven a v 19. století pře-
stavěn v empírovém stylu. Od roku 1910 ve vlastnictví města Poličky. 
V letních měsících je místem konání četných kulturních akcí. 

Stylová instalace v hradním paláci představuje život na hradě 
v 2. pol. 19. stol. Součástí prohlídky je pozdně gotická sloupová síň, 
přijímací salón, jídelna, hudební salón ad. Druhý prohlídkový okruh 
představuje sklepení s výstavou strašidel a práva útrpného, kuchyni 
a dům zbrojnošů. V hradním areálu lze navštívit unikátní gotickou za-
hradu, vyhlídkové ochozy na hradbách či rozhlednu na břitové věži.

Hrad Svojanov nabízí též ojedinělou možnost ubytování ve stylově 
zařízených pokojích. Návštěvníkům je k dispozici hradní restaurace 
s možností venkovního posezení.

 Podrobnější informace naleznete na www.svojanov.cz

V příštím vydání zpravodaje budou sportoviště 
na území MAS. 
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vat z grantů, nadací, od města a sponzorů. Pro naše aktivity využíváme 
nově zrekonstruované prostory Centra Bohuslava Martinů v Poličce.

V roce 2009 naše náplň vycházela z projektu „MaTami – Zdraví 21“, 
který navazoval na program „Zdraví 21“ ministerstva zdravotnictví 
ČR. Tento projekt byl dotován Pardubickým  krajem a městem Polič-
kou, konkrétněji se zaměřoval na problematiku rodič - dítě z hlediska 
ochrany zdraví dítěte a aktivní úlohy rodiče při ní, ale i prevence bezpro-
blémového vstupu dítěte do školy, jako je včasná diagnostika a terapie 
poruch řeči. Součástí byla také problematika opětovného vstupu rodiče 

po mateřské dovolené na trh 
práce. V neposlední řadě 
jsme se zaměřili na zdravý 
životní styl a ochranu život-
ního prostředí.

V roce 2010 jsme na před-
chozí aktivity nejen navázali, 
ale tématicky je rozšířili. 
Nově jsme zavedli například 
projekt „S MaTami radost 

z pohybu“, kde nám jde o udržování si fyzické kondice po porodu i v prů-
běhu mateřské dovolené, více si hledíme oblasti logopedické prevence 
a zdravotní osvěty (např. v rámci přednášek nazvaných „Předporodní 
povídání“ a přednášek o psychomotorickém vývoji dětí) a v neposlední 
řadě se snažíme o navazování sociálních kontaktů v rámci artetefile-
tických a arteterapeutických workshopů. S našimi hlavními aktivitami 
logicky souvisí i kampaň za lepší pracovní podmínky při výrobě hraček 
„Víte, s čím si hrajete?“, do které jsme se zapojili. Ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou také realizujeme projekt „Celé Česko čte dětem“. Úzce 
spolupracujeme s Centrem Bohuslava Martinů v Poličce, o.s. Pontopolis 
a Mateřským a rodinným centrem Krůček ve Svitavách. 

Rádi bychom svojí troškou přispěli ke kvalitnějšímu a radostnějšímu 
životu rodin nejen v našem krásném městě Poličce, ale i v jejím okolí.

Více na matami.webnode.cz
Kateřina Stodolová

Rodinná centra

Domeček Polička
Domeček Polička je neziskovou organizací zaměřenou na podporu 

prorodinných aktivit. Organizace byla založena v dubnu 2009 a navá-
zala na činnost denního centra Domeček, kterou dosud zabezpečovalo 
Dětské informační centrum o.s. Důvodem k založení této nové organi-
zace byla potřeba oddělit registrované sociální služby poskytované DIC 
o.s. od služeb rodinných.  

Domeček Polička nemá žádné zaměstnance. Jeho činnost je finanč-
ně podporovaná ze strany Města Poličky a ze strany firmy Kontrasty M 
s.r.o., která zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním. Ti buď 
pomáhají připravovat aktivity v souladu s požadavky návštěvníků ro-
dinného centra nebo jim jsou při jejich aktivitách nápomocni.  

Rodinné centrum Domeček Polička se nachází v Základní škole 
Na lukách, Švermova 401, Polička. Do herny chodí rodiče s dětmi na 
námi organizovaný program nebo si přijdou jen tak pohrát s dětmi 
a popovídat s ostatními přítomnými rodiči. Podařilo se nám podpořit 
7 pravidelně se scházejících skupinek – 4 kluby maminek, 1 kroužek 

(Tanečky a zpívánky) a 2 
kluby seniorek. Zajišťujeme 
hlídání dětí v době, když 
si rodiče potřebují vyřídit 
své záležitosti. V Domečku 
je vyhrazen čas pro cvičení 
kalanetiky, pro kosmetické 
služby poskytované stu-
dentkami místní odborné 
školy, pro kurzy, besedy, 

divadlo pro děti. Rodiče se účastní burz dětského oblečení a sportov-
ních potřeb a jejich prostřednictvím se zapojují do podpory finančně 
slabších či neúplných rodin.

Návštěvníky Domečku nejsou jenom obyvatelé Poličky. Domeček 
a jeho služby využívají i rodiče s dětmi z okolních obcí a měst. Prázd-
ninový provoz je slabší, ale pro změnu k nám zavítají i návštěvníci ze 
vzdálenějších míst, i z ciziny.

Město Polička dlouhodobě podporuje aktivity zaměřené na děti, 
rodiny a zdravý způsob života. I my chceme v tomto směru pomoci. 
Hlavním cílem našeho sdružení Domeček Polička je poskytnout rodi-
čům s dětmi prostor k setkávání, k aktivnímu prožívání času stráveného 
u nás, k seberealizaci a osobnímu růstu.

Ing. Radoslava Vrabcová, statutární zástupce

Máma – táta – mimi
Přesně tato tři krátká a výstižná slova dala základ názvu poličského 

centra pro rodinu MaTami o.s. (dále jen MaTami). Sdružení bylo zaregis-
trováno v červnu roku 2009 s cílem  vytvořit bezbariérový a otevřený 
prostor, který by umožnil nastávajícím rodičům, rodičům s malými 
dětmi, ale i prarodičům s vnoučátky a všem těm, kterým jsou témata 
mateřství blízká, vzájemně se potkávat, vzdělávat, aktivně využívat 
svých schopností a znalostí, anebo jenom být součástí komunity s po-
dobnými radostmi a starostmi. Centrum MaTami je postaveno na dob-
rovolné práci maminek na mateřské dovolené a dalších lidí se zájmem 
o tématiku zdravého a aktivního rodičovství. Finance se snažíme získá-

Rodinné centrum Bysteráček
Jelikož jsem na mateřské dovolené, roz-

hodla jsem se založit rodinné centrum, kde 
se budou setkávat maminky s dětmi, nastáva-
jící maminky a občané při různých aktivitách. 
Myslím si, že takové zařízení městu Bystré 
chybí. Abych se přesvědčila, že je o centrum 
zájem, vytvořila jsem dotazníky, které paní ře-
ditelka mateřské školky maminkám rozdala. 

Z vrácených dotazníků vyplynulo, že o cen-
trum zájem je. Město Bystré poskytlo prostory v multifunkčním domě. 
Provozní doba centra bude 2x týdně. Maminky se shodly na těchto 
aktivitách, které budou v centru dostupné: herna, výtvarné aktivity, 
pohybové hrátky, zpívání písniček, čtení pohádek, návštěva knihovny, 
cvičení pro ženy, burza oblečení, semináře a jiné sezónní aktivity. Těší-
me se na všechny, kteří s námi budou chtít spolupracovat.

Mgr. Lucie Sedláková
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Plánované akce
v rámci propagace MAS SpRP o.s.

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

Den plný radosti a her

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. připravuje na zbývající část 
roku 2010 několik akcí v rámci propagace činnosti naší místní akční 
skupiny. V nejbližší době připravujeme již druhé setkání mateřských 
škol a mateřských center z partnerských MAS. Milým zpestřením bude 
návštěva mateřské školy z Olešnice, která bude svojí účastí reprezen-
tovat sousední území MAS Boskovicko PLUS. Účast dále potvrdily MŠ 
Rozmarýnek z Poličky, MŠ Starý Svojanov, mateřské centrum Bysterá-
ček z Bystrého a mateřská centra Matami a Domeček z Poličky.

S organizováním soutěží a her a se zajištěním zázemí již druhým 
rokem ochotně vypomáhá MŠ Kvítek z Bystrého.

Setkání je naplánováno na středu 15. září 2010 v prostorách ha-
sičské zahrady v Bystrém. V případě nepřízně počasí budou využity 
prostory nově otevřeného multifunkčního domu. Pro děti a jejich do-
provod bude zajištěno občerstvení, drobné ceny za dosažené výkony 
a diplomy za účast.

Předpokládáme, že setkání bude tak příjemné a přínosné jako v ro-
ce 2008, a tím bude dán základ tradici pořádání těchto akcí v dalších 
letech.

Co připravujeme…

Září  II. Setkání mateřských školek partnerských MAS
Říjen  Den farmářů
Listopad setkání poskytovatelů služeb cestovního 
  ruchu na území MAS
Prosinec předvánoční akce pro seniory

Farmářský den

Jak již bylo zmíněno, naše MAS plánuje na zbývající část 
roku 2010 několik setkání v rámci propagace naší činnosti. 

Dalším setkáním v řadě bude Farmářský den, který se 
uskuteční dne 30. října 2010 v prostorách Multifunkčního 
domu v Bystrém. Cílem tohoto setkání bude mimo jiné 
seznámit zemědělce z naší MAS s možností získání dotací 
z Programu rozvoje venkova, výměna zkušeností a seznáme-
ní s projekty, jejichž realizace již započala i s těmi, které jsou 
ve fázi schvalování.

V rámci této akce nabízíme možnost prezentace výrobků 
a činností jednotlivých zemědělců či zemědělských podni-
ků. 

Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři sekretariátu MAS 
SpRP o.s. , ul. Sulkovská č. 340 v Bystrém nebo na tel. čísle 
773 983 764.

Upřesněný termín setkání najdete na našem webu 
www.maspolicsko.cz

SRDEČNĚ VÁS ZVEME !!!


