
Moravská cesta vybrala 9 nových projektů. Poprvé je
možno v 5. výzvě žádat na obnovu kulturního dědictví

Třetí projekt spolupráce pomůže místním spolkům z regionu
Státní zemědělský intervenční fond schválil v únoru 26 žádostí o dotaci

v rámci 8. kola Programu rozvoje venkova – opatření IV.2.1. Realizace projek-
tů spolupráce v celkové výši podpory 80,9 milionů korun. Mezi schválenými
projekty je i ten náš: „Moravská brána do Evropy – Nové zázemí pro činnost
spolků a propagaci MAS na venkově“. Je to již třetí projekt spolupráce, který
bude MAS Moravská cesta ve spolupráci s MAS Regionu Poodří a MAS Mo-
ravský kras realizovat.

Předmětem nejnovějšího schváleného projektu spolupráce je vytvoření
technického zázemí pro společenskou, kulturní, sportovní a spolkovou činnost
a propagace všech tří partnerských MAS. Cílem je podpořit spolkový život v re-
gionech v návaznosti na oživení cestovního ruchu a tím zajištění vyšší atrakti-
vity venkovských oblastí a kvality života.

Koordinační MAS (KMAS), tzn. garantem tohoto projektu je MAS Morav-
ský kras, o.s. se sídlem ve Sloupě.

Pořízené vybavení bude MAS využívat jednak pro své akce, ale hlavním cí-
lem je možnost zapůjčování na nejrůznější neziskové akce v regionu a to pouze
za manipulační poplatek spojený s převozem, montáží a údržbou pořízeného
vybavení.

Moravská cesta zatím úplně přesně nestanovila, co konkrétního bude za-
koupeno. Snahou je pořídit jen takové vybavení, o které bude mezi pořadate-
li největší zájem. Možnosti jsou široké, může se jednat například o velkokapa-
citní stany, zvukovou či světelnou aparaturu, výstavní nástěnky, prodejní stán-
ky, sady lavic a stolů a další podobná zařízení.

MAS Moravská cesta proto vyzývá pořadatele, aby nás informovali o svých
potřebách na email: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz, případně také poštou
nebo osobně na adrese MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s., Svato-
plukova 16, 784 01 Červenka. Vaše návrhy budou cenným vodítkem k tomu, aby
se nemalé peníze investovaly do toho nejpotřebnějšího, co pomůže pořadatelům
nekomerčních akcí a tím výrazně zvýší kvalitu bohatého kulturního a sportovní-
ho života v regionu MAS Moravská cesta. (Další informace na straně 6)
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cestou

MAS Moravská cesta vybrala ve čtvrté výzvě 9 no-
vých projektů. Celkem jich bylo předloženo patnáct.
Podporu získají nově také dva projekty neziskových
organizací – Relax park v Luké, jehož žadatelem je o.s.
Speranza 2005 a Kvalitní hřiště pro aktivní fotbalisty
v Haňovicích, kde je žadatelem místní TJ Doubrava.
Dalších pět projektů mají obce: modernizace základ-
ní školy Křelov-Břuchotín, oprava budovy obecního
úřadu ve Slavětíně, obnova oplocení a mobiliáře na
hřišti v Horce nad Moravou – Sedlisku, nové parko-
viště u hřbitova ve Skrbeni a zlepšení technické infra-

struktury a obnova zeleně v Žerotíně. Poprvé si v pro-
gramu Leader žádalo i město Litovel, které získalo
podporu na projekt Odpočinkové plochy mezi obyt-
nými domy ulice Severní. Podnikatel Ladislav Kubálek
z Litovle bude mít ve Slavětíně novostavbu skladu slá-
my. (Podrobnosti najdete na straně 2)

Moravská cesta vyhlásila novou 5. Výzvu, která
má uzávěrku 27. května, tedy den před poslanecký-
mi volbami. Vyhlášeny budou celkem čtyři fiche, při-
čemž zcela novou je fiche zaměřená na obnovu kul-
turního dědictví venkova, která má název „Budouc-

nost regionu je v našich tradicích“. Dalšími vyhláše-
nými fichemi jsou: „Na venkově se bude žít lépe“,
která je zaměřena na zlepšení občanského vybave-
ní a služeb v obcích a upřednostněny zde budou pro-
jekty s nižším požadavkem na dotaci a projekty ne-
ziskových organizací; dále „Od Bouzova vítr věje…
v Pomoraví se něco děje“, jež podporuje cestovní
ruch pro podnikatele a „Cesta k oživení Litovelska
a Pomoraví“ – modernizace zemědělských podniků.
Na tyto čtyři fiche je k dispozici 3,7 milionu korun.
(Podrobnosti na stranách 4–5)



Seminář SZIF a MAS: Nová zkušenost v řízení programu LEADER

32

Informace o výběru projektů v rámci 4. výzvy:
Žadatelů bylo nejvíce. Všichni uspět nemohli.

Místní akční skupina Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s. přijala ve
dnech od 11. do 15. ledna 2010 ve své 4. výzvě programu Leader 2007–2013
(v rámci 9. kola Programu rozvoje venkova) celkem 15  žádostí o dotaci – 6 do
Fiche 1, 8 do Fiche 2, 1 do Fiche 4 a žádný do Fiche 3. Jednotlivé projekty pro-
šly kontrolou formálních náležitostí, administrativní kontrolou a kontrolou při-
jatelnosti na MAS. Tyto kontroly byly ukončeny 3. února 2010 na jednání pro-
gramového výboru MAS Moravská cesta. Dne 9. února 2010 se uskutečnilo ve-
řejné slyšení žadatelů a poté následovalo hodnocení projektů vylosovanými
členy výběrové komise. Hodnocení se zúčastnilo 8 členů (4 zástupci pro nezis-
kový a podnikatelský sektor, 4 zástupci za veřejnou správu). Každý projekt byl
obodován 4 hodnotiteli. Dne 10 února 2010 se uskutečnilo jednání programo-
vého výboru MAS – řídícího orgánu Strategického plánu Leader, který schválil
na základě pravidel pro hodnocení a výběr projektů níže uvedené žádosti. Pro-
jekty: obec Bouzov (F1) a obec Náklo (F2) jsou doporučeny jako náhradní.

V rámci 4. výzvy mělo být rozděleno celkem cca 5,8 milionů Kč, tj. cca 60 %
alokace roku 2010. Součet požadované dotace všech přijatých projektů byl
9.662.483,00 Kč. Úspěšní žadatelé budou vyzváni, aby provedli v co nejbliž-
ším možném termínu výběrová řízení dle pravidel PRV na dodavatele realizace

projektu tak, aby výsledky výběrových řízení byly uskutečněny do konce měsí-
ce května 2010 a vysoutěžené (a případně snížené) částky mohly být zapra-
covány do smluv (dohod) mezi žadatelem a SZIF. Tato okolnost je požadována
zejména proto, aby nevyčerpané prostředky od jednotlivých žadatelů mohly být
převedeny do 5. výzvy MAS Moravská cesta ještě v roce 2010 a MAS nad ni-
mi měla kontrolu s ohledem na monitoring SPL.

„REALIZACE NOVÉHO PARKOVIŠTĚ
U HŘBITOVA“

Žadatel: obec Skrbeň
Rozpočet: 1.092.200,– Kč

Dotace: 747.020,– Kč
Předmětem tohoto projektu je vybudování nového par-
koviště se 4 parkovacími místy pro osobní automobily,
vybudování zděného plotu a podél něho postavení
nového chodníku s bezbariérovými vstupy a úpravou
s místem pro přecházení včetně úpravy vjezdu na přile-
hlou komunikaci, na kterou ústí chodník. Projekt vytvo-
ří i menší zelené plochy, umístí dopravní značky a sto-
jan na kola. Hlavním smyslem projektu je zvýšení bez-
pečnosti a zlepšení vzhledu této části obce u hřbitova.
Předpokládané ukončení projektu: říjen 2010

„RELAX PARK V LUKÉ“
Žadatel: Speranza 2005 o. s.
Rozpočet: 1.108.080,– Kč

Dotace: 997.272,– Kč
Cílem tohoto projektu je revitalizace prostranství mezi
objektem Společensko-vzdělávacího centra a stávají-
cím kostelem uprostřed klidné obytné zóny v obci Lu-
ká. Jedná se o vybudování bezbariérového chodníku
(zámková betonová dlažba ložená v písku) bude
ohraničen betonovými obrubníky. Další části projektu
je vybudování parkoviště rovněž ze zámkové dlažby
ložené do betonové mazaniny.
Navazující opěrná zídka bude postavena z přírodního
kameniva. V prostoru týkající se projektu jsou navrženy
odpadkové koše, lavičky včetně zahradního osvětlení.
Celý prostor bude zatravněn a osázen vzrostlou zelení. 
Předpokládané ukončení projektu: prosinec 2010

„ZLEPŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
A OBNOVA ZELENĚ V OBCI ŽEROTÍN“

Žadatel: obec Žerotín
Rozpočet: 518.132,– Kč
Dotace: 392.427,– Kč

Záměrem projektu je zlepšit technickou infrastruk-
turu a vzhled obce. Nahradit stávající drátový roz-
hlas novým bezdrátovým. Další částí projektu je ob-
nova zeleně na veřejném prostranství. V rámci pro-

jektu dojde k vysekání současného porostu, který
bude nahrazen novými okrasnými dřevinami.
K udržování veřejného prostranství bude zakoupen
zahradní traktorek a budou pořízeny dva nové her-
ní prvky pro děti. 
Předpokládané ukončení projektu: říjen 2010

„ODPOČINKOVÉ PLOCHY MEZI OBYTNÝMI
DOMY ULICE SEVERNÍ V LITOVLI“

Žadatel: město Litovel
Rozpočet: 1.822.975,– Kč
Dotace: 1.172.582,– Kč

Projekt řeší vybudování odpočinkové plochy nové-
ho sídliště v Severní ulici formou parkově upravené
plochy. V rámci sadových úprav proběhne výsadba
stromů, keřů a popínavých dřevin. Tento prostor se
doplní vhodným posezením. Konkrétně bude poří-
zeno 7 laviček, 6 křesel, 2 stoly a 2 odpadkové ko-
še. Pro zajištění lepšího přístupu bude tato lokalita
doplněna o chodník. Účelem tohoto projektu je vy-
budovat místo, kde by mohli obyvatelé blízkých
obytných domů trávit volný čas. 
Předpokládané ukončení projektu: prosinec 2010

„OPRAVA BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU“
Žadatel: obec Slavětín

Rozpočet: 383.019,– Kč
Dotace: 289.513,– Kč

Záměrem projektu je plánována výměna veškerých
oken v objektu, oprava střešních okapů, provedení
klempířských prací a vnitřní výmalba pěti místností
objektu – kancelář obecního úřadu, knihovna, zase-
dací místnost, sociální zařízení, kuchyňka a chodba.
Předpokládané ukončení projektu: srpen 2010

„MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
KŘELOV-BŘUCHOTÍN“

Žadatel: obce Křelov-Břuchotín
Rozpočet: 659.514,– Kč
Dotace: 489.123,– Kč

Cílem tohoto projektu je modernizace základní školy
Křelov-Břuchotín, především zlepšení vzhledu a funkč-
nosti objektu. Hlavním stavebním předmětem projek-

tu je kompletní rekonstrukce okenních a dveřních
otvorů. Součástí projektu je rovněž výsadba okrasných
stromků kolem budovy školy. Projekt klade i velký dů-
raz na bezpečnost. Dojde k instalaci zpomalovacího
prahu na místní komunikaci před hlavním vchodem do
budovy, kde je vysoká frekvence pohybu dětí.
Předpokládané ukončení projektu: prosinec 2010

„KVALITNÍ HŘIŠTĚ PRO AKTIVNÍ
FOTBALISTY V HAŇOVICÍCH“
Žadatel: T. J. Doubrava Haňovice 

Rozpočet: 530.000,– Kč
Dotace: 477.000,– Kč

Cílem projektu je zajistit dokonalé herní podmínky
a optimální stav trávníku po celou fotbalovou sezó-
nu. Jedná se o instalaci kompletního zavlažovacího
systému s vlastním čerpadlem, filtrací, programo-
vým řízením a srážkovým čidlem. Součástí projektu
jsou nezbytné zemní práce.
Předpokládané ukončení projektu: prosinec 2010

„OBNOVA OPLOCENÍ A MOBILIÁŘE NA
HŘIŠTI V HORCE N. MORAVOU – SEDLISKU“

Žadatel: obec Horka nad Moravou
Rozpočet: 229.969,– Kč
Dotace: 174.726,– Kč

V rámci projektu bude vybudováno nové oplocení,
kolem celého hřiště v obci Horka nad Moravou-Se-
dlisku. Podél oplocení budou umístěny lavičky, vysá-
zena zeleň a doplněny zábrany za branky. Areál hřiš-
tě je umístěn v těsné blízkosti frekventované komu-
nikace. Výstavbou oplocení se vyřeší hlavní problém,
zvýší se bezpečnost dětí hrajících si na hřišti.
Předpokládané ukončení projektu: červenec 2010

„NOVOSTAVBA SKLADU SLÁMY“
Žadatel: Ladislav Kubálek, Litovel, provozovna Slavětín 

Rozpočet: 640.973,– Kč
Dotace: 324.648,– Kč

V rámci projektu bude vybudována montovaná ob-
louková hala zakrytá plachtou, která bude umístěna
v bezpečné vzdálenosti od obytných i hospodářských
budov a bude určena výhradně ke skladování slámy.

Jednání výběrové komise MAS Moravská cesta k 4. výzvě

1. VÝZVA:

„Rozšíření obecního mobiliáře
– výstavba dětského hřiště“

Žadatel: obec Dubčany
Rozpočet: 280.400,– Kč

•

„Křelov – víceúčelové
sportoviště“

Žadatel: Obec Křelov-Břuchotín
Rozpočet: 1.999.822,– Kč

•

„Stavební obnova kulturního
domu v obci Haňovice“

Žadatel: Obec Haňovice
Rozpočet: 1.208.000,– Kč

•

„V Července podporujeme
mládež a rozvíjíme

spolkový život“
Žadatel: Obec Červenka
Rozpočet: 491.323,– Kč

•

„Zelené sportoviště
pro Bílou Lhotu“

Žadatel: Obec Bílá Lhota
Rozpočet: 707.592,– Kč

„Rekonstrukce dětského hřiště
a výměna podlahových krytin
v mateřské škole Slavětín“

Žadatel: Obec Slavětín
Rozpočet: 367.000,– Kč

•

„Dětská hřiště v podhradí
Bouzova“

Žadatel: Obec Bouzov
Rozpočet: 805.613,– Kč

•

„Chladírna pro skladování
ovoce a školkařských výpěstků“

Žadatel: Ing. Petr Hajduček –
soukromý zemědělec, Skrbeň

Rozpočet: 817.500,– Kč

U všech těchto projektů byla podána
žádost o proplacení a proběhla

fyzická kontrola na místě.

2. VÝZVA:

„Informační a orientační značení
obce Horka nad Moravou“

Žadatel: obec Horka nad Moravou
Rozpočet: 187.038,– Kč

„Obnova a rozvoj obce Luká“
Žadatel: obec Luká

Rozpočet: 1.045.135,– Kč
•

„Krůček po krůčku
ke krásnější Července“
Žadatel: Obec Červenka

Rozpočet: 1.369.843,– Kč
•

„Rekonstrukce veřejného
osvětlení v Kadeříně,
Blažkově a Jeřmani“
Žadatel: Obec Bouzov

Rozpočet: 966.799,– Kč
•

„Zelenější Bílá Lhota“
Žadatel: Obec Bílá Lhota
Rozpočet: 301.000,– Kč

•

„Pěške dědinó po chodniko“
Žadatel: Obec Měrotín

Rozpočet: 1.116.984,– Kč
•

„Začínám podnikat
a efektivně využívám biomasy“

Žadatel: Pavlína Přecechtělová –

fyzická osoba podnikající
v zemědělství
Luká-Březina

Rozpočet: 372.240,– Kč
•

„Nákup techniky
na zpracování biomasy“

Žadatel: Ladislav Kubálek – fyzická
osoba podnikající v zemědělství 

Rozpočet: 388.975,– Kč

3. VÝZVA:

„Rekonstrukce veřejného
prostranství v obci Mladeč“

Žadatel: obec Mladeč
Rozpočet: 2.696.938,– Kč

•

„Oprava vozovky v Příkazích“
Žadatel: obec Příkazy

Rozpočet: 1.803.684,– Kč
•

„V Křelově nově a bezpečně
po chodníku“

Žadatel: obec Křelov-Břuchotín
Rozpočet: 747.783,– Kč

v Moravské cestě 2008–2009:

Žadatelé z MAS Moravská cesta vybraní v 1–3 výzvě
v letech 2008–2009 naplňují celkem 19 projektů. Na-

příklad žadatelé všech projektů z 1. výzvy již požádali o proplacení a SZIF přijel na
jejich kontrolu. Těchto akcí se vždy kromě žadatele účastní také manažeři MAS.

Přehled podpořených projektů LEADER

Ve druhé polovině měsíce března se uskutečni-
la ve všech regionech České republiky společné ško-
lení zástupců centrálního pracoviště SZIF, pracovní-
ků regionálních odborů SZIF a manažerů místních
akčních skupin. Stalo se tak po dvou letech od spuš-
tění programu. Za účasti pracovníků agentur pro ze-
mědělství a venkov si aktéři IV. osy Programu rozvo-
je venkova vyměňovali zkušenosti při vnímání a ap-
likaci programu Leader.

Na úvod se prezentoval jeden z pořadatelů –
Národní síť MAS ČR a poté prezentovali metodiku
jednotlivých opatření PRV IV.1.1., IV.1.2. a IV.2.1.
pracovníci CP SZIF. Nejinak tomu bylo v Přerově,
kde se seminář konal 22. března pro Olomoucký
a Zlínský kraj. Ze severu regionu se s výjimkou jed-
né MAS zúčastnili zástupci všech dalších 11 vybra-

ných MAS, ze Zlínského kraje se zúčastnili zástupci
pouze 7 MAS z 12 vybraných. 

V Olomouckém kraji se před společným seminá-
řem konalo 4. března jednání Krajského sdružení
NS MAS, kde si manažeři MAS vyjasnili své postoje
a zkušenosti vůči platební agentuře.

Společný seminář MAS a SZIF přispěl přinejmen-
ším k výměně názorů mezi strukturami IV. osy a sjed-
nocení pohledů na administraci programu, i když řa-
du kroků budou vnímat různé strany rozdílně.

„Cílem akce je zajistit stejný postup na všech re-
gionech SZIF vůči MAS a zajistit vícestranný infor-
mační tok mezi MAS a SZIF,“ uvedl předseda NS
MAS František Winter. Řada problémů se objevuje
náhle a musí se řešit individuálně. Vedoucí metodi-
ky IV. osy PRV Kateřina Adamcová nicméně konsta-
tovala, že se všemi problémy se musí SZIF a MAS
rozumně vypořádat. TSu

Jednání Krajského sdružení NS MAS v Olomouckém
kraji na KAZV v Olomouci. Akce byla přípravou na
společný seminář se SZIF v Přerově a jednání VH NS
MAS v Mělníku.

Jak u nás probíhají fyzické kontroly realizovaných
projektů na místě? Snímky z Haňovic, Skrbeně, Čer-
venky, Křelova a Slavětína.
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Moravská cesta vyhlašuje již 5. výzvu pro žadatele z regionu
– nabízí nové možnosti a zachraňuje památky venkova

Číslo
fiche

Název
fiche

Hlavní opa-
tření PRV

Alokace
pro 4. výzvu

F2 Na venkově se bude žít
lépe

III.2.1.2. 30% z 40% alokace roku 2010
cca 1.113.814 Kč

F3 Od Bouzova vítr věje…
v Pomoraví se něco děje

III.1.3. 10% z 40% alokace roku 2010
cca 371.271 Kč

F4 Cesta k oživení
Litovelska a Pomoraví

I.1.1.1. 10% z 40% alokace roku 2010
cca 371.271 Kč

F5 Budoucnost regionu je
v našich tradicích

III.2.2. 50% z 40% alokace roku 2010
cca 1.856.358 Kč

Fiche 2:
Na venkově se bude žít lépe
Hlavní opatření PRV: 
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Vedlejší opatření:
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Cíl:
Cílem fiche je atraktivita regionu, která je zde chápána v širším kontextu – smě-
rem k turistům a návštěvníkům, ale také atraktivní prostředí pro samotné ob-
čany obcí, které se odvíjí od kvalitní občanské vybavenosti a zrekonstruovaných
památek. Při rozvíjení zázemí bude pamatováno na zásady udržitelného rozvo-
je a využívání v maximální míře stávajících objektů a hledat pro ně nové využi-
tí a zdroje na rekonstrukci.
Oprávnění žadatelé (příjemci dotace): Obce, Svazky obcí, Nestátní neziskové or-
ganizace, z.s.p.o. jsou-li jejich členy obce, svazky obcí; církve a jejich organizace
Způsobilé výdaje pro projekty:
Minimálně 100.000 Kč;
Maximálně 2.000.000 Kč (v případě III.2.1.2. c) 1.000.000 Kč)
Výše dotace:
Veřejné a neziskové projekty: nejvýše 90 %

Fiche 3:
Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje
Hlavní opatření PRV: 
III.1.3. Podpora cestovního ruchu
Vedlejší opatření 1:
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Vedlejší opatření 2:
II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích
Cíl:
Zmapování, propojení a propagace místních přírodních a kulturních památek a re-
gionálních atrakcí pro turistické oživení a povzbuzení rozvoje cestovního ruchu. 
Atraktivita regionu je chápána v širším kontextu – směrem k turistům a ná-
vštěvníkům, ale také atraktivní prostředí pro občany obcí, které se odvíjí ta-
ké od kvalitní občanské vybavenosti a zrekonstruovaných místních památek.
Při rozvíjení zázemí bude pamatováno na zásady udržitelného rozvoje, sna-
hou je využívat v maximální míře stávající objekty a hledat pro ně nové vy-
užití a zdroje na rekonstrukci.
Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel, Nezemědělské podnikatelské
subjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají kratší než dvouletou his-
torii v oblasti podnikání v cestovním ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci.
Způsobilé výdaje pro projekty: 
Minimálně 100.000 Kč; Maximálně 2.000.000 Kč
Výše dotace: Projekty zakládající veřejnou podporu: Maximální výše dotace činí
Malé podniky 60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Střední podniky 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Velké podniky 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Fiche 4:
Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví
Hlavní opatření PRV: 
I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků, záměr a, b)
Vedlejší opatření:
III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy, záměr a)
I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Cíl:
Rozvoj podnikání a zemědělství prostřednictvím zavádění takových odvětví
hospodářství, která jsou šetrná k životnímu prostředí. V případě budování no-
vých průmyslových zón je snaha o jejich propojení se stávající veřejnou do-
pravou a infrastrukturou, napojení na místní výrobce a dodavatele. V oblas-
ti zemědělství je prioritou podporovat místní zemědělce v tradičních odvě-
tvích výroby a bioprodukce.
Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel; Podnikatelský subjekt, který je
vlastněn z většiny zemědělskými prvovýrobci
Způsobilé výdaje pro projekty:
Minimálně 100.000 Kč; Maximálně 2.000.000 Kč
Výše dotace: Max. výše dotace je 50 %. 60 % způsobilých výdajů na inves-
tice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech, 50 % způ-
sobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodně-
ných oblastech, 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými ze-
mědělci v jiných oblastech než znevýhodněných oblastech, 40 % způsobilých
výdajů pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných
oblastech. (Další podrobnosti ve fichi, část 20.)

Fiche 5:
Budoucnost regionu je v našich tradicích
Hlavní opatření PRV: 
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
a) Studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova
b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
c) Stálé výstavní expozice a muzea
Cíl:
Cílem fiche je obnova místních památek pro 1) ochranu kulturního dědictví
a uchování tradic venkova a 2) zlepšení nabídky pro rozvoj cestovního ruchu
v regionu.  Charakter: Zmapování, obnova, oživení, propojení a propagace
místních přírodních a kulturních památek a regionálních atrakcí pro turistic-
ké oživení a povzbuzení rozvoje cestovního ruchu na venkově.
Oprávnění žadatelé:
Pro záměry a, b, c): Obce; Svazky obcí
Pro záměry b) a c): Obce; Svazky obcí; Nestátní neziskové organizace;
z.s.p.o. jsou-li jejich členy obce a svazky obcí; církve a jejich organizace
Způsobilé výdaje pro projekty:
Minimálně 100.000 Kč; Maximálně 2.000.000 Kč
Výše dotace: Veřejné a neziskové projekty nezakládající veřejnou podporu:
maximálně 90% způsobilých výdajů. Maximální výše dotace dle opatření
III.2.2. na jednoho příjemce dotace v rámci tříletých období činí 200 000 EUR
za období 2007–2013. Podpora je poskytována v režimu de minimis, tzn.
v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o po-
užití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, tzn., že celková výše
podpory de minimis poskytnutá jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříle-
tém období přesáhnout částku 200 000 EUR (tento limit platí bez ohledu na
formu podpory nebo její sledovaný cíl).

Místní akční skupina Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s. vyhlásila
v souladu se Strategickým plánem Leader „Hanáci se rozkévale - včel ovidite“
schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci Programu roz-
voje venkova ČR, opatření IV.1.1. Místní akční skupina a opatření IV.1.2. Rea-
lizace místní rozvojové strategie 5. výzvu pro žadatele k předkládání projektů.

Termín příjmu žádostí: Od 24. do 27. května 2010 do 16 hodin v termínech
uvedených v administraci výzvy.

Místo podání žádostí: Kancelář MAS: Svatoplukova 16, Červenka, 784 01
Územní vymezení: Žadatelé mohou předkládat projekty, pouze pokud ma-

jí místo bydliště, sídlo, nebo provozovnu na katastrálním území 19-ti obcí: Bí-
lá Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Horka nad Moravou, Cholina,
Křelov-Břuchotín, Litovel, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňovice, Příkazy, Skrbeň,
Slavětín, Střeň a Žerotín.

Pro 5. výzvu je určeno cca 40% z alokace roku 2010, tj. 3.712.716 Kč
(+ případný zbytek z nedočerpaných prostředků ze 4. výzvy). Žadatelé mohou
předkládat v 5. výzvě své projekty v rámci všech fichí 2, 3, 4 a nové fichi 5.

V případě, že nebude alokace pro určitou fichi vyčerpána, bude převedena
na základě pravidel pro hodnocení a výběr projektů do fichí, kde je převis ža-
datelů. Alokace 5. výzvy může být posílena o další prostředky roku 2010, kte-

ré nebyly plně využity ve 4. výzvě, např. jednotliví žadatelé vysoutěžili ve vý-
běrových řízeních nižší částky než původně předpokládal jejich projekt. Po-
drobný obsah fichí je vyvěšen na webových stránkách www.moravska-cesta.cz
a je k dispozici v písemné podobě v kanceláři MAS v době úředních hodin.

Způsobilé výdaje:
Způsobilé výdaje projektu je možné realizovat od doby registrace projektů

na Regionálním odboru (RO) SZIF. Předpokládaný termín registrace je na kon-
ci měsíce června v rámci termínu stanoveného pro 10. kolo příjmu žádostí Pro-
gramu rozvoje venkova. Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců od
podpisu Dohody. Nejzazším termínem pro předložení Žádosti o proplacení vý-
dajů na MAS a následně na RO SZIF je termín stanovený v Dohodě o poskyt-
nutí dotace. Žadatel předloží žádost o proplacení výdajů ke kontrole na MAS
14 dní před termínem odevzdáním na RO SZIF.

Způsob podání:
Projektové žádosti včetně osnov a povinných příloh předává v termínu vý-

zvy osobně statutární zástupce žadatele s dokladem o zvolení, jmenování či ji-
ném způsobu delegace, nebo osoba pověřená úředně ověřenou plnou mocí od
statutárního zástupce žadatele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Žádost o dotaci na MAS včetně osnovy projektu a všech povinných příloh
je předkládána v jednom vyhotovení (paré) v písemné podobě a zároveň 1x na
CD. (Kancelář MAS zajistí další dvě kopie tak, aby jedno paré bylo po výběru
projektů odevzdáno na SZIF, jedno paré zůstane v kanceláři MAS a jedno pa-
ré bude po hodnocení a výběru projektů vráceno žadateli.)

Žádost o dotaci a instruktážní list k vyplňování žádosti o dotaci je mož-
né stáhnout v elektronické podobě z webových stránek www.szif.cz nebo
www.moravska-cesta.cz. Na webových stránkách MAS je také kompletní zně-
ní 5. výzvy a další dokumenty. Žadatel může v jednom kole příjmů žádostí pod-
at v rámci jedné fiche pouze jedinou žádost o dotaci.

Zvláštní ustanovení:
V případě, že projekt nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavby,

bude jako příloha čestného prohlášení žadatele požadováno stanovisko pří-
slušného stavebního úřadu, že pro realizaci projektu není potřeba stavební po-
volení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu nahrazující
stavební povolení. Toto stanovisko jen v případě, že jsou součástí projektu stav-
by, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách a terénní úpravy.

Součástí této 5. výzvy je stručná anotace jednotlivých fichí:

Po 14. června 2010 Červenka Seminář a školení pro členy výběrové komise
Po 14. června 2010 Červenka Jednání programového výboru:

mj. losování hodnotitelů
St 16. června 2010 Červenka Veřejné slyšení žadatelů v 5. výzvě
St 16. června 2010 Červenka Jednání výběrové komise
Čt 17. června 2010 Červenka Schvalování výběru projektů programovým výborem
Čt 17. června 2010 Červenka Jednání valného shromáždění, informace veřej-

nosti a žadatelů o výsledcích 5. výzvy

Pondělí 24. května 2010 Červenka 9.00 – 15.00
Úterý 25. května 2010 Červenka 9.00 – 15.00
Středa 26. května 2010 Červenka 9.00 – 15.00
Čtvrtek 27. května 2010 Červenka 9.00 – 16.00

Administrace výzvy:
Termín předkládání žádostí:

V případě, že bude projekt odevzdán po tomto závěrečném termínu, bude
automaticky vyřazen. Doporučujeme žadatelům termín odevzdání projektů do-
mluvit telefonicky předem. Harmonogram administrace žádostí v rámci MAS je
uveden na webových stránkách. Klíčovými termíny jsou:

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žá-
dostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet
podpořených projektů bude limitován výší alokace na danou fichi. Hodnotite-
lé budou losováni z řad členů výběrové komise na jednání programového vý-
boru i se stanovením pořadí náhradníků tak, aby počet zástupců soukromé sfé-
ry byl dle pravidel vyšší než zástupců veřejné správy.

Upozornění na úpravu preferenčních kritérií:
Pro 5. výzvu byla aktualizována preferenční kritéria (dále také PK) pro

fiche 1, 2, a 5 takto – PK: Výše dotace v projektu:
max. 80 bodů za projekty s dotací do 250.000 Kč,
max. 60 bodů za projekty s dotací do 500.000 Kč,
max. 40 bodů za projekty s dotací do 750.000 Kč,
max. 20 bodů za projekty s dotací do 1.000.000 Kč,

0 bodů za projekty s dotací nad 1.000.000 Kč
PK: Typ žadatele – žadatelem je NNO, nebo církev: max. 30 bodů
PK: Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součin-

nosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství: sní-
žena maximální bodová hranice z 50 na 30 bodů.

Princip partnerství však bude uplatňován a nejvyšší bodové hodnocení
(30 bodů) získají projekty se zapojením více partnerů z různých sektorů. Mí-
ra „partnerství“ však bude posuzována nejen z prostého doložení přílohy
(např. prohlášení o partnerství), ale partner bude mít svou přesně určenou
roli buďto ve fázi přípravy (např. zapojení veřejnosti), administrace (např.
spolufinancování či předfinancování obce), nebo realizace (např. věcné plně-
ní, dobrovolný stavební dozor apod.).

PK: Změna bodového hodn. u F2 „bezpečnost dopravy“ na max. 20 bodů.

Seminář pro žadatele k 5. výzvě, Bouzov

Jméno | pozice | telefon | e-mail
Arnošt Vogel | předseda MAS | tel. 585 347 009 | starosta@hanovice.cz 
Tomáš Spurný | místopředseda MAS | tel. 585 967 574 | obec@skrben.cz 
Julie Zendulková | manažer MAS | 724 111 510 | julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
Zdeněk Smékal | Asistent MAS | tel. 732 757 072 | mas@moravska-cesta.cz 
Tomáš Šulák | Poradce SPL | tel. 775 949 142 | tomas.sulak@smarv.cz
Web: www.moravska-cesta.cz                kancelář: Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Upozornění na povinnou přílohu pro novou fichi 5:
V případě žádostí o dotaci na investice do kulturního dědictví venkova do-

loží žadatel vhodným způsobem skutečnost, že se jedná o kulturní dědictví, tj.
prokáže, že se jedná o kulturní památku, památkovou zónu, krajinnou pa-
mátkovou zónu, kulturní prvek vesnice a krajiny, památku místního významu,
historicky a kulturně cenný park, zahradu, alej, skupinu stromů či solitér např.
formou stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, stanovis-
ka/posudku příslušného pracoviště Národního památkového ústavu, výpisem
z registru kulturních památek, rozhodnutím zastupitelstva obce, odborným po-
sudkem odborně způsobilé osoby (s výjimkou památek UNESCO, národních
kulturních památek nebo kulturních památek, již využívaných pro účely služeb
cestovního ruchu – ubytování, kongresové využití, muzea).

Prezentace projektu „Relax park v Luké“ na únorovém veřejném slyšení 4. vý-
zvy v Července. Tento vybraný projekt v Leaderu na zlepšení vzhledu bude na-
vazovat projekt Společenského a vzdělávacího centra Speranzy 2005 podpo-
řeného z ROP Střední Morava.

4
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Začátkem února 2010 se rozběhla realizace dvou
projektů spolupráce, ve kterých je MAS Moravská ces-
ta zapojena jednou jako koordinační a jednou jako
partnerská MAS. Tento akt byl stvrzen podpisem před-
sedy na Dohodě o poskytnutí dotace v sídle Regionál-
ního odboru Státního zemědělského intervenčního fon-
du v Olomouci. Součástí přípravné fáze bylo personální
zajištění managementu projektů a také účetnictví.

Partnerství „Moravská brána do Evropy“ (MBE)
sdružuje tři místní akční skupiny z Moravy (MAS Mo-
ravská cesta, MAS Moravský kras a MAS Regionu
Poodří) a bude se dále rozvíjet prostřednictvím spo-
lečných projektů.

„MORAVSKÁ BRÁNA DO EVROPY– NOVÉ
VENKOVSKÉ EXPOZICE A MUZEA“

MAS Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s.
je garantem tohoto projektu, plní tedy funkci tzv.
koordinační MAS a má především tyto hlavní povin-
nosti: řídí, koordinuje a kontroluje činnosti v rámci ce-
lého projektu spolupráce, kontroluje dodržování zá-
vazků jednotlivých partnerů vyplývajících ze smlouvy
o spolupráci, koordinuje průběh projektu, i každé je-
ho části, dohlíží nad plněním povinností vůči SZIF, po-
skytuje požadované informace.

Hlavním předmětem projektu je vytvoření ino-
vativního produktu – obnova tří stávajících objektů
pro nové venkovské expozice a muzea, jejich místní
propagaci formou infocedulí, návazných pěších tras
a meziregionální vzájemnou propagaci v partner-
ských regionech. Místní značení a propagace projek-
tu je důležitá vzhledem k návaznosti obnovy a ožive-
ní kulturního dědictví na oživení cestovního ruchu
a tím zajištění vyšší atraktivity venkovských oblastí.

Zapojení partnerů:
• Muzeum historie a tradic Bouzovska – Bouzov

(MAS Moravská cesta)
• Muzeum historie zámku Bartošovice – Bartošovice

(MAS Regionu Poodří)
• Muzeum řemesel – Senetářov

(MAS Moravský kras)

Diagram provázanosti aktivit projektu MBE:

V současné době probíhá výběrové řízení na do-
davatele stavebních prací a vnitřního vybavení expozi-
ce jako jsou výstavní vitríny, panely a montáže, infor-
mační tabule, osvětlení, atd. V rámci výzvy k podání
nabídek na realizaci Muzea historie a tradic Bouzovska
se přihlásili 3 uchazeči. Zadávací podmínky jsou defi-
novány tak, aby fyzická realizace projektu proběhla od
června do konce října 2010 s administrativním ukon-
čením projektu v prosinci.

Připravuje se společná propagace všech 3 MAS,
která zahrnuje prezentační letáky, informační materiály
a nové infotabule poukazující na muzejní expozici a pě-
ší trasu k výletu v okolním regionu. Dalším z propagač-
ních opatření je také vytvoření společného webového
portálu (rozcestník) partnerství Moravská brána do Ev-
ropy (MBE) jako nástroje informování o projektu spolu-
práce a jeho aktivitách s odkazy na jednotlivé regiony.

„MORAVSKÁ BRÁNA DO EVROPY
– MAPOVÁNÍ A STUDIE OBNOVY TECHNIC-

KO-HISTORICKÝCH PAMÁTEK NA VENKOVĚ“
Funkci koordinační MAS, tzn. garantem projek-

tu je MAS Regionu Poodří. MAS Moravská cesta je
partnerem projektu.

Hlavním předmětem tohoto projektu spoluprá-
ce je zmapování všech zachovaných i zaniklých
technicko-historických památek na území všech tří
místních akčních skupin, vypracování studií obnovy
a využití těch nejzajímavějších památek, s návaz-
nosti na oživení cestovního ruchu a tím zajištěni vy-
šší atraktivity venkovských oblastí a kvality života.
Součástí projektu budou vzdělávací akce k podpo-
ře využití památek v cestovním ruchu a stejně jako
v předchozím projektu dojde na meziregionální vzá-
jemnou propagaci v partnerských regionech.

Zmapování a studie obnovy respektive využiti tě-
chto památek (místní produkce, původní řemesla, his-
torické expozice, atd.) přispěje k rozvoji cestovního ru-
chu a ke zvýšení kvality života na venkově. Důležitým
předpokladem obnovy technických památek a jejich
následného využití, je kromě zmapování především je-
jich publicita a propagace, což společně se vzdělává-
ním aktérů venkova, bude výrazný krok k tomu, jak ty-
to památky oživit a využít k rozvoji cestovního ruchu.

Cestovní ruch přináší prospěch širokému okruhu
hospodářských odvětví. V této situaci představuje
rychle se rozvíjející cestovní ruch zdání možné pro-
sperity. Mohl by tak společně se vzrůstajícím zá-
jmem o technicko- historické dědictví poskytnout
mnoha venkovským a odlehlým oblastem v Evropě
potřebnou pomoc.

Projekt „MBE – mapování a studie obnovy tech-
nicko-historických památek na venkově“ má rozlo-
ženou realizaci na dva roky, tzn. projekt bude ukon-
čen až v prosinci 2011. Momentálně tedy probíhá
iniciační monitoring a hledání existujících i zaniklých
památek (např. staré kovárny, vodní hamry, pily,
mlýny, zemědělské usedlosti, špýchary, atd), které
jsou vhodné ke zveřejnění a o kterých by měla vě-
dět i další generace. Tímto se obracíme na obyvate-
le území MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomora-
ví) a další nadšence o pomoc a spolupráci při tvor-
bě základního vzorku definovaných památek.
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Výsledky 8. kola Programu rozvoje venkova přinesly pro žadatele smutné, i když očekávané zjištění, že drtivá většina jejich projektů nezískala podporu. Pe-
něz je málo a podpořen byl jenom zlomek projektů. Uspěl pouze každý šestý projekt. Radovat se naopak může 250 žadatelů z téměř patnácti set. Monitoro-
vací výbor EAFRD navíc 25. Března nově rozhodl, že nevypíše další výzvu pro obce ve III. ose na podzim letošního roku, kdy budou komunální volby, ale až v ro-
ce 2011. Na III. osu totiž zbývá pro další tři roky programu pouze jedna roční alokace! Z PRV tak prakticky zůstává pro venkovské žadatele program LEADER
prostřednictvím MAS. Roční podpora je zde naplánována rovnoměrná v následujících třech letech.

Žadatel/příjemce dotace, který je veřejným, nebo do-
tovaným nebo sektorovým zadavatelem podle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozděj-
ších předpisů, postupuje podle tohoto zákona, tj. zodpo-
vídá za řádné provedení zadávacího řízení a jeho průběh
náležitě dokladuje podle tohoto zákona. Z hlediska na-
plnění zásad transparentnosti, rovného zacházení a zá-
kazu diskriminace, které je třeba v souladu s komunitár-
ním právem dodržovat (viz finanční nařízení Rady (ES, Eu-
ratom) č. 605/2002, ve znění pozdějších předpisů, dále
čl. 2 Smlouvy ES a čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005),
je nezbytné, aby i v případech, kdy žadatel/příjemce do-
tace postupuje při zadávání zakázek mimo režim zákona,
byla stanovena a dodržována určitá pravidla.

Pro tyto ostatní případy MZe, jako Řídící orgán EAFRD
stanovuje následující postup:

1. Pokud předpokládaná hodnota samostatného výrob-
ku, služby či dodávky nepřesáhne 10 000 Kč (bez DPH),
nemusí žadatel/příjemce dotace uskutečňovat výběr
z více dodavatelů ani jiné vyhodnocení nabídky/doda-
vatele, ale může zadat zakázku a uzavřít smlouvu ne-
bo vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem
a to do maximální výše 100 000 Kč (bez DPH) součtu
těchto samostatných výdajů na projekt.

2. Pokud předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne
500.000,– Kč (bez DPH), je zadavatel (žadatel/pří-
jemce dotace) povinen postupovat transparentně
a nediskriminačně.
Splnění těchto požadavků příjemce dotace k Žádos-

ti o proplacení nepřikládá, je však povinen je doložit prů-
kazným způsobem na výzvu pracovníka RO SZIF při kon-
trole. Za průkazný způsob lze považovat záznam – ta-
bulku s uvedením alespoň 3 dodavatelů, která
srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled. Ta-
bulka bude obsahovat seznam dodavatelů, cen a způ-
sob jejich zjištění cenovým marketingem (z cenových na-
bídek dodavatelů, z průzkumu trhu, telefonicky, z veřej-
ně dostupných zdrojů – internet, katalogové ceny, atd).

3. Pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáh-
ne 500.000,– Kč (bez DPH), je žadatel/příjemce dotace
povinen uskutečnit zadávací řízení, vybrat dodavatele
z minimálně tří obdržených nabídek a průběh zadávací-
ho řízení náležitě dokladovat.

Řídí se přitom podle následující části Pravidel:

Písemná výzva k podání nabídky musí obsahovat:
– informaci o předmětu zadávané zakázky,
– identifikační údaje zadavatele (jméno/název, IČO,

adresa místa podnikání/sídlo firmy),
– zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či

poskytnutí zadávací dokumentace,
– lhůtu a místo pro podání nabídek, (lhůtu stanoví ža-

datel/příjemce dotace s ohledem na složitost a roz-
sah zpracování nabídky),

– údaje o hodnotících kritériích (nejnižší cena nebo
ekonomická výhodnost nabídky), pokud nejsou uve-
deny v zadávací dokumentaci,

– požadavky na profesní kvalifikační předpoklady,
– požadavky na prokázání splnění základních kvalifi-

kačních předpokladů dodavatele, tj. že:
• dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný

čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání,

• na majetek dodavatele není prohlášen konkurz ne-
bo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro
nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž
není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,

• dodavatel není v likvidaci,
• splnění těchto základních kvalifikačních předpokla-

dů doloží uchazeč o zakázku formou čestného pro-
hlášení,

– žadatel/příjemce dotace si může stanovit dle svého
zvážení další kvalifikační předpoklady.

Obsah zadávací dokumentace:
– vymezení předmětu zadávané zakázky v souladu

s projektem nebo dle klasifikace zboží, služeb a sta-
vebních prací podle referenční klasifikace platné pro
veřejné zakázky (CPV),

– obchodní podmínky, včetně platebních podmínek,
případně objektivních podmínek, za nichž je možné
překročit výši nabídkové ceny,

– technické podmínky, je-li to odůvodněno předmě-
tem zadávané zakázky (technické podmínky nesmí
být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručo-
valy konkurenční výhodu nebo vytvářely překážky
pro mezinárodní obchod),

– požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny,
– podmínky a požadavky na zpracování nabídky,
– způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií,
– v případě stavebních prací projektovou dokumenta-

ci a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Nabídky:
– musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumen-

tace,
– musí obsahovat identifikační údaje uchazeče,
– musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jmé-

nem či za uchazeče,
– lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem násle-

dujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky,
– při zadávacím řízení podle těchto Pravidel může doda-

vatel prokázat základní kvalifikační kritéria čestným
prohlášením,

– při zadávacím řízení podle těchto Pravidel může do-
davatel prokázat profesní kvalifikační předpoklady
předložením:

• kopie dokladu o oprávnění k podnikání – např. vý-
pisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je
v ní zapsán nebo jiného dokladu podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmě-
tu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu kvalifiko-
vaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem
systému registru certifikovaných dodavatelů, výpisu
ze zahraničního seznamu dodavatelů či certifikát za-
hraničního dodavatele, licence apod.),

– dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, ne-
smí být současně subdodavatelem jiného dodavatele
v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal
nabídku v zadávacím řízení, však může být subdoda-
vatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení,

Posuzování a hodnocení nabídek:
– pokud dodavatel podá více nabídek samostatně ne-

bo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabíd-
ku a současně je subdodavatelem jiného dodavate-
le v tomtéž zadávacím řízení, žadatel/příjemce dota-
ce všechny nabídky podané takovým dodavatelem
samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí
a písemně je informuje o důvodu vyloučení ze zadá-
vacího řízení,

– žadatel/příjemce dotace posoudí nabídky z hlediska
splnění základních, profesních a případně dalších kva-
lifikačních předpokladů, pokud si je stanovil. Uchaze-
če, kteří tyto předpoklady nesplní, vyloučí z dalšího
hodnocení a písemně je informuje o důvodu vylouče-
ní ze zadávacího řízení,

– žadatel/příjemce dotace provede hodnocení předlo-
žených nabídek podle předem stanovených hodno-

tících kritérií pro výběr zakázky. V případě hodnotí-
cího kritéria ekonomická výhodnost nabídky prove-
de zadavatel vyhodnocení formou tabulky, ve které
jsou přiděleny jednotlivým dílčím kriteriím váhy vyjá-
dřené v procentech. Jako hodnotící kritérium nesmí
být použity reference,

– v případě, že žadatel ustanoví hodnotící komisi pro
hodnocení nabídek, musí všichni členové hodnotící
komise na počátku jednání předložit písemné pro-
hlášení o své nepodjatosti, zejména se nesmí podí-
let na zpracování nabídky, nesmí mít osobní zájem
na zadání zakázky,

Ukončení zadávacího řízení:
– žadatel/příjemce dotace odešle oznámení o výběru

nejvhodnější nabídky vybranému dodavateli a všem
uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadáva-
cím řízení,

Uzavření smlouvy:
– žadatel/příjemce dotace uzavře smlouvu nebo vy-

staví objednávku s vybraným dodavatelem ze zadá-
vacího řízení,

Zrušení zadávacího řízení:
– je-li uvedeno ve výzvě k podání nabídky, je žada-

tel/příjemce dotace oprávněn zrušit zadávací řízení
pro zakázky kdykoliv bez uvedení důvodu (nejpozdě-
ji do uzavření smlouvy nebo písemné objednávky).

4. Bez ohledu na výši zakázky může zadavatel zadáva-
jící zakázku mimo režim zákona tuto zakázku zadat
a dokladovat podle § 147 zák. č. 137/2006 Sb., To-
to zveřejnění musí trvat minimálně 21 dnů, pokud se
nejedná o veřejného zadavatele. V tomto případě je
takové zadávací řízení považováno za provedené
v souladu s Pravidly. Pokud nastane situace, že za-
davatel na takto uveřejněnou zakázku obdrží nabíd-
ku pouze od jednoho uchazeče, může v tomto pří-
padě uzavřít smlouvu s uchazečem, který předložil
nabídku, pokud tato nabídka splňuje požadavky za-
davatele na předmět plnění zakázky.

5. Pokud nastane situace, že zadavatel postupuje
v souladu s bodem 2., ale nemůže doložit výběr z mi-
nimálně 3 dodavatelů, nebo v souladu s bodem 3.,
ale obdrží méně než 3 nabídky, musí v těchto přípa-
dech postupovat dle bodu 4., tzn. uskutečnit zadání
prostřednictvím centrální adresy. 

Žadatel/příjemce dotace je povinen v rámci realizace
schváleného projektu uzavírat smlouvy s dodavateli zbo-
ží, práce a služeb v písemné podobě. V případě, že hod-
nota zakázky nepřesáhne výši 500 000,– Kč (bez DPH),
může být smlouva nahrazena objednávkou vystavenou
žadatelem/příjemcem dotace, akceptována je taktéž in-
ternetová objednávka.

Žadatel/příjemce dotace je povinen ve Smlouvě s do-
davatelem nebo v objednávce dohodnout fakturační
podmínky tak, aby fakturace byla prováděna, případně
fakturované dodávky, služby a stavební práce členěny
způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých polo-
žek přijatelných výdajů dle Dohody.

Žadatel/příjemce dotace je povinen zabezpečit, aby
dodavatel vyhotovil a příjemci dotace odevzdal účetní/da-
ňové doklady za každou dodávku v potřebném počtu stej-
nopisů.

Žadatel / příjemce může dokončit zahájené zadáva-
cí řízení podle předchozích Pravidel.

Seznam dokumentace k zadávacímu řízení předklá-
dané s Žádostí o proplacení je zveřejněn na interneto-
vých stránkách: www.szif.cz



Den MAS a Fotosoutěž: „Stavby kolem nás“

Moravskou cestou. Zpravodaj k realizaci Strategického plánu Leader „Hanáci se rozkévale… včel ovidite“. Vydává MAS Morav-
ská cesta, o.s., Svatoplukova 16, 784 01 Červenka. IČ: 27037932. Připravili: Julie Zendulková, Arnošt Vogel, Tomáš Spurný, Tomáš
Šulák. Své příspěvky ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: mas@moravska-cesta.cz. Uzávěrka příštího čísla je 31. 10. 2010. Náklad
8000 kusů. Registrační číslo MK ČR 18481. Zlom a tisk: Ondřej Havlík, tel.: 774 724 774.

Místní akční skupina Moravská cesta (Litovel-
sko-Pomoraví), o.s. každoročně pořádá dvě význam-
né kulturní akce jako je Fotosoutěž a Den MAS. 

Třetí ročník Fotosoutěže s názvem „Stavby kolem
nás na Moravské cestě“ byl vyhlášen 3. února 2010
u příležitosti slavnostního ukončení druhého ročníku
Fotosoutěže s názvem „Moravská cesta žije“. Tato
oblíbená kulturní akce je zaměřena na sběr fotografií
z regionu Moravská cesta. V jednotlivých obcích z re-
gionu pak probíhá výstava fotografií. Členové MAS
a široká veřejnost hlasují „o nejlepší fotografii“. Na
závěr proběhne slavnostní ukončení této kulturní ak-
ce. Slavnostní ukončení tohoto ročníku je plánováno
v září 2010 a bude součástí kulturní akce Den MAS.

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo doručí fo-
tografie formátu nejméně A4 a jejich elektronickou
podobu na adresu: Moravská cesta, o.s., Svatoplu-
kova 16, 784 01 Červenka a to do 30. 6. 2010. Sou-
těžící může přihlásit do soutěže maximálně 5 foto-
grafií, které pocházejí z územní působnosti MAS
Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví). Jedná se
o území obcí Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany,
Haňovice, Horka nad Moravou, Cholina, Křelov-Břu-
chotín, Litovel, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňo-
vice, Příkazy, Skrbeň, Slavětín, Střeň a Žerotín. 

Poradenství Zelená úsporám
MAS Moravská cesta nově poskytuje poradenství k programu Zelená úsporám. Úlohou poradce je poskytnutí základních informací k programu Zelená

úsporám. Pomůžeme Vám s posouzením možných variant řešení v rámci programu. Poradíme jak postupovat při podávání žádosti. 
Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetic-

kých úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologic-
kého vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba
v pasivním energetickém standardu. MAS-PM poskytuje poradenství díky úspěšnému projektu LEADERUS (Leader Úsporám), který zajistila pro celou re-

publiku Národní síť MAS.
Poradce programu Zelená sporám: Ing. Lenka Klimková, mobil:
728 383 812, zelenausporam@moravska-cesta.cz LKl
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1. Název Místní akční skupiny
2. Název nově vyhlášené fotosoutěže

(vyhlášena v únoru 2010)
3. Název nové fiche 5, která je součástí 5. výzvy
4. Název fiche 2

5. Jak se nazývá partnerská MAS z Jihomoravského kraje 
6. Jak se jmenuje strategický plán Leader Moravská cesta 
7. Název fiche 4
8. Jak se nazývá druhá partnerská MAS?
9. Projekt spolupráce Moravská brána do Evropy – Nové

venkovské expozice a muzea bude realizován v obci…
10. Kolik obcí sdružuje MAS Moravská cesta (slovy)?

11. Název Osy IV.
12. Jaké akreditované platební agentuře podléhá admini-

strace MAS? (uveďte zkratku)
13. Jakou výši dotace lze minimálně získat prostřednic-

tvím MAS Moravská cesta (Kč, slovy)
14. Právní subjektivita MAS Moravská cesta 
15. Územní působnosti MAS Moravská cesta (patří do kraje)

D O P L Ň O VA Č K A

MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) vyhlašuje
již 3. ročník fotousoutěže Uzávěrka soutěže je 30. června 2010.

Autoři nejlépe hodnocených fotografií získají fi-
nanční odměnu (autor fotografie na 1. místě 3000 Kč,
2. místo 2000 Kč a 3. místo 1000 Kč s tím omezením,
že jeden autor může získat jen jedno finanční oceně-
ní). Pořadí fotografií bude určeno hlasováním ná-
vštěvníků výstav a hlasováním prostřednictvím elekt-

ronické pošty. Do soutěže budou zařazeny fotografie,
které mají na zadní straně uvedeného autora, název
fotografie a místo pořízení fotografie. Organizátor
soutěže fotografie neupravuje. Soutěžící svojí účastí
souhlasí s případným použitím fotografií při akcích
pořádaných organizátorem soutěže a k vydávání pro-
pagačních materiálů vyhlašovatelem soutěže. 

Neváhejte – jedná se o soutěž
amatérských fotografií!

Všechny fotografie budou zveřejněny na webu
www.moravska-cesta.cz.

Slavnostní vyhlášení fotosoutěže na radnici v Litovli. Na snímku starosta Litovle Vojtěch Grézl, předseda
MAS Arnošt Vogel a manažerka MAS Moravská cesta Julie Zendulková.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


