
 

 

 

VYHLÁŠENÍ 7. VÝZVY MAS Luhačovské Zálesí o.p.s. 

Luhačovské Zálesí, o.p.s. v souladu se Strategickým plánem Leader „Luhačovské Zálesí – region zdraví, 
krásy a prosperity“ na období 2008-2013 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci 
v následujících Prioritách a Fichích. 

 

Datum vyhlášení výzvy:    10. 9. 2012 

Datum zahájení příjmu žádostí:  24. 9. 2012 

Datum ukončení příjmu žádostí:   2. 10. 2012 do 14.00 hod. 

 

Žádost i budou přijímány v pracovních dnech: 

Od 8.00 – 14.00 hod. 

 

Žadatele tímto vyzýváme k telefonickému či emailovému upřesnění termínu příjmu jejich Žádostí na 
sekretariátu MAS (Luhačovské Zálesí, o.p.s., Hlavní 51, Pozlovice 763 26) 

 

V 7. Výzvě budou podpořeny projektové žádost i týkající se následujících prioritních oblastí. 

Priorita 1 – Rozvoj prosperity regionu  

 

Rozvoj drobného a malého podnikání FICHE II 

Zvýšení hodnoty tradičních místních produktů FICHE III 

Podpora zemědělských podniků  FICHE IV 

 

 

Priorita 2 – Rozvoj zdraví a krásy region 

Obnova a rozvoj vesnic FICHE VI 

Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obcích FICHE VII 

Cestovní ruch trochu jinak FICHE VIII 

 



 

 

Alokace na jednotlivé Fiche činí přibližně: 

Na Fichi 2 je alokovaná částka 400.000,- Kč 

Na Fichi 3 je alokovaná částka 100.000,- Kč 

Na Fichi 4 je alokovaná částka 400.000,- Kč 

Na Fichi 6 je alokovaná částka 500.000,- Kč 

Na Fichi 7 je alokovaná částka 500.000,- Kč 

Na Fichi 8 je alokovaná částka 100.000,- Kč 

 

Alokovaná částka na 17. Kolo příjmu žádostí (7. Výzva MAS LZ) činí 5 184 187,00 CZK,- Kč. 

 

V případě, že nedojde k naplnění minimálních alokovaných částek na jednotlivé Fiche, bude 
nevyčerpaná část f inančních prostředků, na základě rozhodnutí VK, přesunuta na jinou vyhlášenou 
Fichi, popř. budou nevyčerpané prostředky přenechány do další výzvy. 

 

Identif ikace MAS 

Identif ikace MAS 

Název: Luhačovské Zálesí, o.p.s. 

Sídlo MAS: Osvobození 25, 763 21 Slavičín 

Statutární zástupce: RNDr. Roman Kašpar, ředitel  

Právní forma MAS: Obecně prospěšná společnost 

IČO: 27735109 

Manažeři MAS 
RNDr. Roman Kašpar, tel. 774 230 210 
Ing. Magda Hlavičková, tel. 776 895 929 

Tel.: 577 131 002 

Email: info@luhacovskezalesi.cz 

Webové stránky: www.luhacovskezalesi.cz  

Seznam obcí v území působnosti MAS 

Biskupice, Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, 
Dobrkovice, Dolní Lhota, Doubravy, Horní Lhota, 
Hřivínův Újezd, Kaňovice, Kelníky, Ludkovice, 
Luhačovice, Petrůvka, Podhradí, Pozlovice, Provodov, 
Rudimov, Sehradice, Slavičín, Slopné, Velký Ořechov  

 

https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-dokument?act=D&aftype=&objid=4F5C6EAF31C60CC0E10080000AFA02CB&compnum=1&class=ZSRMPRV01&spsid=Z_PRV_ZAVAZKOVANI_01&app=P
mailto:info@luhacovskezalesi.cz
http://www.luhacovskezalesi.cz/


 

 

Podporované oblasti 

 

FICHE 2 – Rozvoj drobného a malého podnikání 

Hlavní opatření:  III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

 

Charakteristika f iche: 

Podpora v rámci této Fiche umožní zakládání nových a rozvoj existujících mikropodniků včetně nových 
živností v oblast i výroby a zpracování. Podporovány budou podniky se zaměřením na doplňkovou a 
řemeslnou výrobu mimo zemědělskou výrobu především s využitím místních zdrojů. V dlouhodobější 
perspekt ivě přispěje realizace projektů k rozvoji mikropodniků, které vytváří základ zaměstnanost i 
regionu. Upřednostňovány budou záměry, které budou rozvíjet tradiční obory regionu (strojírenství, 
zámečnictví a obuvnictví) a využívat obnovu stávajících průmyslových objektů. Současně se uchovají 
stávající a vytvoří nová pracovní místa, čímž se přispěje ke stabilizaci venkovského prostoru.  

 

Cíl f iche: 

- rozvoj stávajících hospodářských činností  

- vytvoření nových pracovních míst 

- diverzif ikace ekonomických akt ivit 

 

Oprávněný žadatel: 

- 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. 

 

Způsobilé výdaje 

MAX 1.000.000,- Kč 

MIN 50.000,- Kč 

Výše dotace 

Podpora může být poskytnuta: 
a) v režimu „de minimis“: maximální výše dotace 

činí 60% způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace. 



 

 

b) na základě Obecného nařízení o blokových 
výjimkách: maximální výše dotace 60%. 

 

 

FICHE 3 – Zvýšení hodnoty tradičních místních produktů 

Hlavní opatření:  I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

Vedlejší opatření: I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp.  
   inovací) v potravinářství 

 

Charakteristika f iche: 

Podpora v rámci této Fiche bude zaměřena na záměry ke zvýšení výkonnost i zpracovatelských podniků, 
na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty a zlepšení market ingu zemědělských produktů. 
Současně budou podporovány záměry na zlepšení kvality výrobků. Upřednostňovány zde budou 
projekty které podporují rozvoj tradičních zemědělských produktů Luhačovského Zálesí. V dlouhodobé 
perspekt ivě f iche podpoří rozvoj místních zpracovatelských podniků, zvýšení kvality produktů a zvýšení 
zaměstnanost i v zemědělském sektoru s vyšší přidanou hodnotou. 

 

Cíl f iche: 

- zlepšení zpracování a market ingu tradičních výrobků a produktů 

- zvýšení konkurenceschopnost i a ekonomické výkonnost i výrobců potravin 

 

Oprávněný žadatel: 

- 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. 

- Výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku. Podpořit 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 činnost i výrobu krmiv. 

- Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku a jehož 
předmět činnost i je v souladu s § 2 e, odst. 3, písm. e, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 



 

 

znění pozdějších předpisů, tzn. v předmětu činnost i musí mít uvedeno: "úprava, zpracování a 
prodej vlastní produkce zemědělské výroby" nebo "zemědělská výroba". 

 

Způsobilé výdaje 

MAX 1.000.000,- Kč 

MIN 50.000,- Kč 

Výše dotace 

Podpora může být poskytnuta: 
a) v režimu ostatní: maximální výše dotace činí 50% 
způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

 

FICHE 4 – Podpora zemědělských podniků 

Hlavní opatření: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 

 

Charakteristika Fiche: 

Podpora v rámci této Fiche bude směřována do modernizace zemědělských staveb a technologií pro 
rostlinnou i živočišnou výrobu. Analýza regionu prokázala, že v regionu je dostatek schopných firem, 
které se potýkají s nedostatečně kvalitní infrastrukturou a technologickým vybavením. Z dlouhodobého 
hlediska f iche podpoří modernizaci zemědělských podniků a tím přispěje k jejich 
konkurenceschopnost i, zvýšení efekt ivity činností. Dále podpora f irem v dlouhodobém horizontu 
přispěje k udržení a posílení stávajícího krajinného rázu a udržení zaměstnanost i v zemědělství. 

 

Cíl Fiche: 

- zlepšení ekonomické výkonnost i podniků prostřednictvím lepšího využití produkčních faktorů 

- zvýšení konkurenceschopnost i. 

 

Oprávněný žadatel: 

- 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. 

- Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a 
předmětem jeho činnost i je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se 
zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské 



 

 

výrobě. 

 

Způsobilé výdaje 

MAX 1.000.000,- Kč 

MIN 50.000,- Kč 

Výše dotace 

Podpora může být poskytnuta: 
a) v režimu ostatní: maximální výše dotace činí 40%, 

50% a 60% způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace. 

 

 

FICHE 6 – Obnova a rozvoj vesnic 

Hlavní opatření:  III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 

 

Charakteristika f iche: 

Podpora v rámci f iche umožní realizaci projektů zaměřených na obnovu infrastruktury v intravilánu obcí 
pro zlepšení životních podmínek obyvatel i návštěvníků. Realizace akt ivit v rámci f iche 
v dlouhodobějším perspekt ivě přispěje ke zvýšení atrakt ivity, bezpečnost i, dopravní propustnost i a 
dostupnost i jak pro místní obyvatele tak i návštěvníky regionu. Podporovány budou záměry obnovy 
komplexních ucelených záměrů, které zlepší dopravní spojení k význačnému bodu obce (podnikatelský 
areál, sportovní, kulturní areál apod.), včetně doprovodné infrastruktury, případně propojí více obcí.   

 

Cíl f iche: 

- zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 

- zlepšení základních služeb a rozvoj invest ic, které zvýší atrakt ivitu území. 

 

 

Oprávněný žadatel: 

- obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 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 



 

 

- příspěvkové organizace zřízené obcí 

- 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 společnost i), 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) 

- zájmová sdružení právnických osob, podle §20f a následujících č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí 

- 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 společnostech). 

 

Způsobilé výdaje 

MAX 1.000.000,- Kč 

MIN 50.000,- Kč 

Výše dotace 

Podpora může být poskytnuta: 

a) v režimu „de minimis“: maximální výše dotace činí 
90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace. 

b) nezakládající veřejnou podporu: maximální výše 
dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace. 

 

 

FICHE 7 - Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obcích 

Hlavní opatření:  III. 2.1.2. Občanské vybavení a služby 

 

Charakteristika f iche: 

Podpora v rámci Fiche umožní stavební obnovu a výstavbu objektů pro sociální služby, volnočasové 
akt ivity, činnost i spolkových a neziskových organizací, vzdělání, veřejnou správu a základní obchodní 
vybavenost. Důraz bude kladen umožnění volnočasových akt ivit a spolkového života v obcích 



 

 

především dětem, matkám s dětmi, mládeži a seniorům. V dlouhodobější perspekt ivě f iche přispěje ke 
snížení rozdílů v kvalitě a dostupnost i služeb, možnostech kulturního a spolkového vyžití. Dotčená 
infrastruktura napomůže k rozvoji služeb a drobného podnikání. 

 

Cíl f iche: 

- zlepšení kvality života ve venkovských oblastech s cílem zvýšení kvality a rozsahu služeb 

- zlepšení podmínek pro rozvoj spolkového života a volnočasové akt ivity 

- zlepšení podmínek pro činnost veřejné správy 

 

Oprávněný žadatel: 

- Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

- 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. 

- Příspěvkové organizace zřízené obcí 

- 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 společnost i), 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). 

- 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 společnostech). 

- Zájmová sdružení právnických osob, podle §20f a následujících č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí. 

 

 

Způsobilé výdaje 

MAX 1.000.000,- Kč 

MIN 50.000,- Kč 

Výše dotace 

Podpora může být poskytnuta: a) v režimu „de minimis“: maximální výše dotace činí 



 

 

90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace. 

b) nezakládající veřejnou podporu: maximální výše 
dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace. 

c) na základě Obecného nařízení o blokových 
výjimkách: maximální výše dotace 40%, 50%, 60%. 

 

FICHE 8 – Cestovní ruch trochu jinak 

Hlavní opatření: III.1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další temat ické 
stezky 

Vedlejší opatření: II.2.4.2. Neprodukt ivní invest ice v lesích 

 

Charakteristika Fiche: 

Podpora v rámci této Fiche bude zaměřena na rozvoj akt ivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky 
směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turist ice). Dotace je určena na 
vybudování rozhleden, pěších a lyžařských tras a stezek, vinařských stezek, hippostezek a dalších 
temat ických stezek mimo území lesů. Dále je podpora určena na neprodukt ivní invest ice v lesích a na 
podporu činností vedoucích k usměrňování návštěvnost i lesa a bezpečnost i jeho návštěvníků. 

 

Cíl Fiche: 

- Zlepšení podmínek pro venkovskou turist iku, 

- Budování infrastruktury pro venkovskou turist iku, 

- Zvýšení návštěvnost i a bezpečnost i lesa, 

- Posílení rekreační funkce lesa. 

 

Oprávněný žadatel: 

- Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

- 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. 

- Příspěvkové organizace zřízené obcí 

- 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 společnost i), 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). 

- Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

- 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. 

- Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblast i cestovního ruchu. 

 

Způsobilé výdaje 

MAX 1.000.000,- Kč 

MIN 50.000,- Kč 

Výše dotace 

Podpora může být poskytnuta: 

a) v režimu „de minimis“: maximální výše dotace činí 
90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace. 

b) nezakládající veřejnou podporu: maximální výše 
dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace. 

c) na základě Obecného nařízení o blokových 
výjimkách: maximální výše dotace 40%, 50%, 60%. 

 

 

Způsob podání Žádosti o dotaci 
Žádost o dotaci se předkládá osobně na sekretariátu Místní akční skupiny Luhačovské Zálesí, o.p.s. 
Žádost o dotaci předkládá a podepisuje žadatel před pracovníkem MAS Luhačovské Zálesí osobně (v 
případě právnických osob pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným 
způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu) nebo 
prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců (podpis na zmocnění musí být úředně ověřen). 

Žádost o dotaci se předkládá na předepsaném formuláři se všemi povinnými přílohami, příp. 



 

 

nepovinnými přílohami. 

Na MAS je možné předkládat také Žádost i o dotaci, které neobsahují všechny povinné přílohy. Jedná se 
především o projekty, jejichž realizace závisí na rozhodnutí stavebního úřadu. Tyto dodatečně 
předkládané přílohy musí být na MAS odevzdány nejpozději v termínu do 15.10.2012. Na MAS je nutno 
předložit v termínu přijetí Žádost i o dotaci čestné prohlášení o dodání povinných příloh v termínu do 15. 
10. 2012. 

Žádost, povinné i nepovinné přílohy se předkládají ve dvou vyhotoveních, a to ve dvou originálech nebo 
úředně ověřených kopiích. Výjimku tvoří projektová dokumentace, půdorys stavby či dispozice 
technologie a katastrální mapa, které nemusí být originálem nebo úředně ověřenou kopií, dostačující je 
pouze prostá kopie. 

Žádost o dotaci bude kromě t ištěných vyhotovení předložena rovněž elektronicky na CD (1x) nebo 
bude zaslána elektronicky na e-mail info@luhacovskezalesi.cz.  

Další povinnost i žadatele jsou uvedeny ve Fichcích,  Pravidlech IV.1.2. a v Metodice pro tvorbu Fichí a 
specif ické podmínky opatření IV.1.2., které jsou ke stažení na www.luhacovskezalesi.cz  nebo na 
www.szif.cz.  

Formulář Žádost i o dotaci a další podklady pro žadatele jsou ke stažení na: 
http://www.luhacovskezalesi.cz/ops/leader/. 

 

Nepovinnými přílohami, které požaduje MAS, jsou: 

- Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za kritérium komunitního postupu, je povinen 
předložit dokumenty potvrzující komunitní postup při přípravě projektu v době podání Žádost i o 
dotaci, v případě komunitního postupu při realizaci projektu nejpozději do termínu Žádost i o 
proplacení. (Tato příloha má vliv na hodnocení preferenčního kritéria u Fiche č. 6 a Fiche č. 7). 

- Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za vytvoření produktu cestovního ruchu, doloží 
čestné prohlášení o termínu vytvoření turist ického produktu a popisu turist ického produktu 
(nejpozdější termín vzniku produktu je 1 rok od ukončení projektu). (Tato příloha má vliv na 
hodnocení preferenčního kritéria u Fiche č. 8). 

- Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za uvedení nového produktu - předloží spolu s 
žádostí čestné prohlášení s informací o typu produktu a datu uvedení nového produktu na trh 
(nejpozději k datu vyúčtování dotace). (Tato příloha má vliv na hodnocení preferenčního kritéria 
u Fiche č. 3). 

- Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za získání registrované značky KLASA, předloží 
žadatel potvrzení o registraci výrobku. (Tato příloha má vliv na hodnocení preferenčního kritéria 
u Fiche č. 3). 

 

 

mailto:info@luhacovskezalesi.cz
http://www.luhacovskezalesi.cz/ops/leader/


 

 

Upozornění 

Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z 
hlavního opatření/podopatření. V daném kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche 
pouze jedinou Žádost o dotaci. 

 

Doba a místo realizace projektu 
 

Nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS a na RO SZIF: 

Žadatel je povinen zajist it realizaci projektu a úhradu způsobilých výdajů do 24 měsíců od podpisu 
Dohody o poskytnutí dotace s dodržení následujících termínů: 

- nejzazší termín pro předložení Žádost i o proplacení výdajů na MAS Luhačovské Zálesí: 23 měsíců od 
podpisu Dohody  

 - nejzazší termín pro předložení Žádost i o proplacení výdajů na RO SZIF Olomouc: 24 měsíců od 
podpisu Dohody 

 

Vymezení území pro realizaci projektů: 

Projekty mohou být realizovány pouze v území působnost i MAS Luhačovské Zálesí, které je vymezeno 
katastrálním území obcí: 

Biskupice, Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Dolní Lhota, Doubravy, Horní Lhota, 
Hřivínův Újezd, Kaňovice, Kelníky, Ludkovice, Luhačovice, Petrůvka, Podhradí, Pozlovice, Provodov, 
Rudimov, Sehradice, Slavičín, Slopné, Velký Ořechov. 

Na webových stránkách MAS www.luhacovskezalesi.cz jsou dostupná ke stažení aktuální Pravidla pro 
opatření IV.1.1., Pravidla pro opatření IV.1.2. a Metodika pro tvorbu f ichí a specif ické podmínky 
opatření IV.1.2. Na stejném místě jsou k dispozici další dokumenty týkající se výzvy. 

 

Informace pro žadatele 

Podrobné informace pro žadatele (formulář žádost i, instruktážní list k vyplňování žádost i, FICHE, 
povinné a nepovinné přílohy, koncepční dokumentace) jsou k dispozici na internetových stránkách 
www.luhacovskezalesi.cz v sekci Leader, na stránkách www.szif.cz nebo v sídle sekretariátu MAS 
Luhačovské Zálesí v Pozlovicích. 
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Kontaktní osoby 

Jméno, příjmení, pozice Telefon E-mail 

RNDr. Roman Kašpar 

ředitel společnosti 
+420 776 230 210 

kaspar@luhacovskezalesi.cz 

www.luhacovskezalesi.cz 

Ing. Magda Hlavičková 

manažer pro realizaci SPL 
+420 776 895 929 

hlavickova@luhacovskezalesi.cz 

www.luhacovskezalesi.cz 

Bc. Zuzana Valášková 

administrátor pro realizaci SPL 
+420 577 131 002 

valaskova@luhacovskezalesi.cz 

www.luhacovskezalesi.cz 

 

 

 


