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HANÁ regionální produkt®
držitelům mezi které patří
TAGROS, a.s. a Karla Kupková

HANÁ regionální produkt®
HANÁ - krajina rozlehlých
úrodných polí a chráněných
lužních lesů, ležící v samém
srdci Moravy. Láska k rodné
půdě a tradicím se zde dědí po
generace a je tak zárukou pro
vznik kvalitních domácích
produktů. Dne 2.12.2012
proběhlo v Bílé Lhotě
předávání certifikátů HANÁ
regionální produkt® novým

Společnost TAGROS a.s.
byla založena v roce
1995. Sídlo společnosti je
v Troubelicích č. 24,
okres Olomouc.
Společnost se ve svém
podnikání zaměřuje na
zemědělskou prvovýrobu,
ovocnářství, provoz
restaurace a veřejného
stravování, dřevovýroby a

dalších služeb.
Společnost navázala na
tradici pěstování ovoce v
této oblasti a dále v
uplynulých letech rozšířila
pěstitelské plochy jabloní
a švestek. Doplňkově se
zabýváme pěstováním
malin.

Jablka
Jablka
Jabloňové sady pěstujeme na
více jak 50ha. Díky příznivým
klimatickým podmínkám v
oblasti, vhodné struktuře půd a
jihovýchodní poloze sklízíme v
našich sadech ovoce
nadprůměrně vybarvené s
vynikajícími chuťovými
vlastnostmi. Díky širokému
sortimentu nejméně 14 odrůd
jsme schopni uspokojit
požadavky i těch největších
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gurmánů.
Jablka se trhají ručně a poté
se třídí pomocí třídící linky na
ovoce, která umožňuje i jejich
balení. Uskladnění probíhá ve
skladu na ovoce. Výsadba i
ošetřování ovocných stromů
probíhá ručně. Více než 60%
je zde zapotřebí lidské ruky.
Zejména z těchto důvodů se
snažíme co největší část
produkce nabídnout
zákazníkům v naší podnikové

prodejně přímo na farmě v
Troubelicích.
Tradičně svoje produkty
úspěšně prezentujeme na
podzimní ovocnářské výstavě
Hortikomplex v Olomouci.
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Jedinečnost výrobku KUPKŮV MASOVÝDORT
Karla Kupková, Řeznictví a Bufet U
Kupků
Tel.: +420 581 830 763
E-mail: Karla.Kupkova@seznam.cz
Adresa: Dr. Beneše 104, 783 91 Uničov
IČO 483 85 701
DIČ CZ5954032172

KUPKŮV MASOVÝDORT
Ingredience :
Mleté maso, sůl, mléko na namočení rohlíků,
pepř, strouhanka, česnek
Na zdobení : salám, šunka, sýry, ovoce či
zelenina

Z přísad vymícháme hmotu. Poté s ní vyložíme formu na dort
a pak vložíme připravené maso, ale jen půlku. Pořádně
upěchujeme a na to dáme plátky sýra, salám, vejce nebo
zeleninu. Zbytek přísad záleží na chuti a fantazii. Pak dodáme
zbytek masa a opět upěchujeme. Pečeme ve vodní lázni
pozvolna asi hodinu. Pak necháme vychladnout a zdobíme
různými pomazánkami, sýry, salámy dle fantazie a chuti. Dort
vyrábíme i zdobíme ručně.

Originální masové dorty s netradiční chutí
plné fantazie
Zakládáme si na skvělé kvalitě surovin, z nichž všechny dobroty
vyrábíme. Maso na rolády a dorty, stejně tak maso prodávané v
Řeznictví U Kupků, nakupujeme pouze od výrobců z Hané..
Můžeme tak zajistit kontrolu původu masa a jeho naprostou
nezávadnost. Naše zkušenost má již více než 15-letou tradici.
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LEADER BEZ HRANIC
Česko – polská pracovní a programová konference, která byla pořádána v termínu 21. – 23. 11. 2012 v
oblasti Rejvíz (Zlaté Hory – Jeseníky).
Setkání bylo určeno MAS (LGD), které partnery na druhé straně hranice teprve hledají a MAS
(LGD), které již dnes realizují projekty česko – polské spolupráce.
V rámci konference proběhlo také setkání zástupců obou Národních sítí MAS, Celostátních sítí pro
venkov, krajských a wojewodských organizací těchto sítí, případně ministerstev zemědělství obou zemí.

Během akce byl vytvořen prostor pro bilaterální setkání českých a polských MAS. Odborný
program konference:
Informace o průběhu programu LEADER 2007-2013 v ČR a PL
Hodnocení projektů PL – ČR spolupráce – LEADER, Euroregiony apod.
Informace o přípravě na nové programové období 2014-2020 v ČR a PL
Náměty na spolupráci PL – ČR: projekt Odra, příprava ESUS, Geopark Jeseník
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KRAJSKÁ AGENTURA PRO ZEMĚDĚLSTVÍ
A VENKOV – OLOMOUCKÝ KRAJ
USPOŘÁDALA
setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov v Olomouckém kraji,
které se uskutečnilo 28.11.2012 ve Smržicích.
Slavnostní setkání partnerů CSV proběhlo trošku jinak navštívili,
jsme úspěšné projekty PRV.

1. Představení firmy Makovec- masná výroba – příklady
dobré praxe, dotační podpora z PRV
2. Představení firmy Arboeko a SEMO Smržice – pohled na
rozvoj venkova z oblasti zeleně
3. Představení obce Smržice – vítěz Zelené stuhy 2011 v ČR,
stříbrná medaile v soutěži Entente Florale Europe 2012,
nositel ocenění 5 květin v celosvětové soutěži
Communities in Bloom Canada 2012
4. Představení příkladů dobré praxe z Exkurze Celostátní sítě
pro venkov v OK na Slovensko, do Maďarska a Rakouska
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Předvánoční utkání žáků 1. stupně základních
škol Uničovska v rámci projektu spolupráce
„SPORT a HRY BEZ HRANIC“
Se uskutečnilo
v tělocvičně TJ Sokol Nová Hradečná
18.12.2012 (úterý)

Vybíjená
pro 1. stupeň ZŠ, kategorie I. -II., počet hráčů 8 (7+kapitán), musí nastoupit
minimálně tři dívky!, maximálně 3 náhradníci
hraje se dle upravených pravidel,
délka zápasů (1x7min pro 5 družstev), při menším počtu družstev bude
změněna, tak, aby se zvládlo plnění stanoveného časového
harmonogramu, ve skupině se hraje každý s každým
hodnocení: výhra 1b, porážka 0b, v případě nerozhodného výsledku
následuje „náhlá smrt“, podle pořadí ve skupině viz příloha č. 3
rozhodčí jsou z řad učitelů doprovázející družstva školy
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9.výzva MAS Uničovsko,o.p.s.
9.výzva MAS Uničovsko,o.p.s.
Místní akční skupina Uničovsko, o.p.s. vyhlašuje v souladu s dokumentem
„SPL Uničovsko 2007-2013“ schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a
Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci 18 kola Programu rozvoje
venkova ČR, opatření IV.1.1. Místní akční skupina a opatření a IV. 1.2.
Realizace místní rozvojové strategie 9. výzvu pro žadatele k předkládání projektů.
9. výzva MAS Uničovsko, o.p.s. , reg.č. 07/002/41100/671/000095
Termín vyhlášení výzvy: 21.1.2013
Termín příjmu žádostí: Od 4.2. 2013 do 20. 2. 2013
Příjem probíhá od 8.00 do 15.00 hodin a v poslední den příjmu do 12 hodin
Místo podání žádostí: Kancelář MAS v budově (bývalého) obecního úřadu v Medlově č.p. 300
Doporučujeme žadatelům termín odevzdání projektů domluvit telefonicky předem. V případě, že bude
projekt odevzdán po tomto termínu, bude automaticky vyřazen.
Žadatel se řídí následujícími dokumenty:
1. Výzva
2. Fiche 1 a 2 – naleznete v nich preferenční kritéria pro bodování projektů a seznam příloh
3. Pravidla IV.1.2
4. Metodika pro tvorbu fichí
Tyto dokumenty a další podrobné informace naleznete na internetových stánkách www.mas.unicovsko.cz v sekci
Leader (výzva) společně s formulářem žádosti
Způsob podání
1. Žadatel zpracovává žádost o dotaci v softwarovém nástroji zveřejněném pro danou výzvu na internetových
stránkách www.mas.unicovsko.cz v sekci Leader (výzva) společně s formulářem žádosti
2. V rámci jedné výzvy může žadatel podat v rámci Fiche pouze jednu žádost.
3. Žádost musí být zpracována v rámci jedné Fiche (není možné podat jednu žádost na opatření z různých Fichí)
4. Projekt musí čerpat více než 50 % způsobilých výdajů z hlavního opatření
5. Výše dotace je omezena zvoleným režimem podpory, který žadatel vybírá z možností v příslušné Fichi
6. Elektronickou verzi projektové žádosti včetně povinných příloh předává žadatel v termínu příjmu žádostí.
Projekty doručené po termínu výzvy nebudou MAS zaregistrovány.
7. Žádost o dotaci na MAS je předkládána v elektronické podobě na CD ve formátu pdf.
8. Žadatel podepisuje žádost i přílohy před pracovníkem MAS osobně po ověření zmocnění k podpisu (u
právnických osob statutární zástupce žadatele s dokladem o zvolení, jmenování či jiném způsobu delegace),
nebo prostřednictvím zmocněného zástupce. Pokud žádost předává zmocněná osoba, musí být podpisy žadatele
na čestných prohlášeních úředně ověřeny.
9. Žádost neobsahující všechny povinné přílohy nebude místní akční skupinou přijata.
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Výše a míra dotace
Do 9. výzvy je určeno 4 102.873 Kč. Alokace určená na jednotlivé fiche je pouze rámcovým vodítkem,
konečnou částku ovlivní přesuny nedočerpané alokace.

Číslo fiche

Název fiche

Hlavní opatření PRV

1

Podpora
rozvoje
zemědělských
podniků
Podpora zakládání a
rozvoje
mikropodniků

I.1.1.1.

Minimální částka
alokovaná pro
jednotlivé Fiche v
Kč
100 000

III.1.2

200 000

2

Fiche

1.

Podpora

rozvoje

zemědělských

podniků

–

opatření

I.1.1.1.

Podporovány budou investiční výdaje na stáje; pastevní areály včetně doprovodných
staveb,; dojírny pro krávy, ovce, kozy; haly pro chov domácí drůbeže; jímky na kejdu a
odpadní vody; hnojiště;chov včel;sila a horizontální haly pro skladování obilovin, olejnin a
luštěnin; sklady pro ovce a zeleninu (včetně okopanin) a školkařské výpěstky; sklady pro
chmel; zpracování biomasy pro energetické účely; malá plnící stanice na bioplyn;nosné
konstrukce trvalých kultur včetně oplocení; skleníky, fóliovníky kontejnerovny; další
zahradnické stavby; stavby pro skladování krmiv a steliv; prodejní technologie produktů
zemědělské prvovýroby bez zpracování; stabilní a mobilní zemědělská technika, strojní
zařízení a vybavení;projektová dokumentace; nákup stavby včetně pozemku.
Fiche 2. Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků

– opatření III.1.2

Podporovány budou projekty zakládání nových mikropodniků nebo rozvoj mikropodniků v
podnikatelských činnostech zařazených do těchto sekcí Odvětvové klasifikace
ekonomických činností (OKEČ): B08; C, F, G, S 95, S 96, popř. H 49.3; H 49.4; H 50.3; H
52; J; M; N; R 93.11; R 93.13..
Podporovány budou projekty zaměřené na novou výstavbu, rekonstrukci, modernizaci či
přestavbu provozovny; nákup strojů, technologií a dalších zařízení; výdaje na propagaci a
marketing; projektová dokumentace; nákup pozemků.

Maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 2.000.000 Kč, minimální výše
50.000 Kč.
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Nezpůsobilé výdaje společné pro všechna opatření:
1. nákup použitého movitého majetku(vyjma muzejních exponátů – Opatření III.2.2)
2. nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob (není-li u příslušného
opatření/podopatření stanoveno jinak)
3. nákup zemědělských výrobních práv
4. nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování
5. prosté nahrazení investice
6. osobní a cestovní výdaje (vyjma opatření I.3.1 a III.3.1)
7. DPH pro plátce DPH, obce a svazky obcí
8. úroky z půjček a úvěrů
9. bankovní poplatky
Způsobilé výdaje a doba realizace projektu dle Metodiky pro tvorbu fichí:
- Dotaci lze získat pouze na způsobilé výdaje uvedené v příslušné fichi.
- Od 1. 1. 2007 – projektová a technická dokumentace.
- Od 1. 1. 2007 do podání žádosti o proplacení – nákup nemovitosti
- Od zaregistrování žádosti na RO SZIF do podání žádosti o proplacení – ostatní výdaje (za vznik je považováno
vystavení objednávky, podpis smlouvy)
Způsobilé výdaje je možné realizovat max. do 24 měsíců od podpisu dohody resp. 36 měsíců od podpisu
Dohody (není-li v příslušné Fichi stanoveno méně).
- Na vybrané tipy výdajů jsou v Metodice pro tvorbu fichí omezení tzv. limity
Doplňující informace :
Termín registrace projektů na RO SZIF je březen 2013. Maximální délka realizace projektu je 24 měsíců. Nejzazším
termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS a následně SZIF bude stanovený v Dohodě o poskytnutí
dotace. Žadatel předloží žádost o proplacení výdajů ke kontrole na MAS nejméně 14 kalendářních dní před termínem
odevzdání na SZIF.
Formy financování:
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou realizovány/vynaloženy následující
formou, není-li v Metodice uvedeno jinak:
1. bezhotovostní platbou – žadatel činí prostřednictvím vlastního bankovního účtu,
2. hotovostní platbou - maximální do výše 100 000 Kč způsobilých výdajů v rámci jednoho projektu,
3. věcným plněním ze strany žadatele/příjemce dotace dle sazeb stavebních prací RTS Brno, a.s.
Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je určena na základě:
1. dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem,
2. sazby dle ceníku stavebních prací a materiálu RTS, a.s. Brno,
3. částky stanovené ve znaleckém posudku v případě nákupu nemovitostí nebo pozemků.
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Publicita:
Žadatel musí v předkládaných projektech uplatňovat publicitu programu, zejména pak použít
logo EU, logo programu Leader, logo MAS a logo PRV spolu s textem: Evropský zemědělský
fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Pravidla publicity naleznete
na stránkách www.szif.cz
Vymezení území pro realizaci projektů:
Projekty mohou být realizovány pouze v území působnosti MAS Uničovsko, o.p.s., které je
vymezeno katastrálním území obcí: Medlov, Nová Hradečná, Lipinka, Újezd u Uničova,
Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka, Troubelice a Uničov
Kontaktní adresa: MAS Uničovsko, o.p.s., Medlov 300, 783 91 Uničov
Kontaktní osoba:
Ing. Iveta Kopcová, tel. 724 717 686
Kontaktní e-mail:
mas.unicovsko@email.cz
www stránky:
http://www.mas.unicovsko.cz
Projektové žádosti budou předkládány společně s povinnými přílohami po předchozí
konzultaci v kanceláři MAS. Žádost je specifická pro toto kolo výzvy a bude Vám zaslána
v případě zájmu e-mailem nebo si ji budete moci stáhnout na www.mas.unicovsko.cz –
v sekci Leader (výzva) společně s formulářem žádosti
Administrace:
1. Administrativní kontrolu – obsahové správnosti a kontrolu přijatelnosti provede kancelář
MAS. Při zjištění nedostatků vyzve písemně žadatele k odstranění nedostatků s přesně
daným termínem doplnění. V případě nedoplnění bude ukončena administrace žádosti z
důvodu nesplnění podmínek Pravidel.
2. O výsledku kontroly bude žadatel informován písemně do 5 pracovních dní od ukončení
administrativní kontroly.
3. U žádostí, jež prošly kladně, proběhne prezentace před výběrovou komisí 26. 2. 2013. Na
veřejné obhajobě (veřejném slyšení) žadatel seznámí s obsahem projektu hodnotitele. Posléze
budou projekty hodnoceny a seřazeny dle získaných bodů sestupně za každou fichi. Výsledný
seznam schválí Programový výbor. Poté MAS zaregistruje žádosti na RO SZIF (v březnu
2013). O výsledku výběru je žadatel informován do 5 pracovních dní.
4. Žadatel, jehož projekt byl vyřazen na základě administrativní kontroly, má možnost se do 7
pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání zásilky odvolat – podat žádost o
přezkoumání postupu MAS na danou MAS.
5. Pokud se obě strany nedohodnou, může žadatel podat žádost o přezkoumání postupu MAS
nadřízený orgán, a to nejpozději v termínu, kdy MAS předkládá žádosti k zaregistrování na RO
SZIF, zároveň má povinnost sdělit to MAS.
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Podpis Dohody:
Žadatel je písemně vyzván k Podpisu dohody na RO SZIF a to ve lhůtě stanovené ve zvacím dopise. Při podpisu
předkládá povinné přílohy stanovené v Metodice. Pokud podepisuje zmocněný zástupce v režimu de minimis, při
podpisu předloží čestné prohlášení s podpisem žadatele. Žadatel zašle do 14 kalendářních dnů kopii Dohody na
příslušnou MAS
V průběhu realizace projektu bude příjemce dotace průběžně informovat MAS o veškerých změnách na formuláři
„Hlášení o změnách“ min. 14 pracovních dní předem. MAS potvrdí převzetí Hlášení o změnách, provede jeho
kontrolu a v případě, že je v pořádku a se změnami souhlasí, Hlášení potvrdí a předá na RO SZIF. Přílohou jsou
změněné strany žádosti o dotaci a všechny pozměněné přílohy. Dokumentaci, kterou žadatel obdrží přímo od
SZIF je povinen do 14 kalendářních dní od obdržení v kopii doručit na MAS (Dohoda, Vyrozumění SZIF o
schválení změn …).
Neposkytování výše uvedených informací MAS může být důvodem pro nepřijetí žádostí v dalších výzvách na
období do roku 2014
Další informace k poskytování finanční podpory rámci VIII. Výzvy MAS Uničovsko, o.p.s., včetně Strategického
plánu Leader jsou uvedeny na www.mas.unicovsko.cz. Kompletní informace o Programu rozvoje venkova (PRV)
Osa IV – LEADER (Pravidla pro opatření IV.1.1. Místní akční skupina a Pravidla pro opatření IV.1.2. Realizace
místní rozvojové strategie) jsou uvedena na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz)
a Ministerstva zemědělství ČR (www.mze.cz).
Těšíme se na Vaše nové projektové záměry a setkání v kanceláři MAS Uničovsko, o.p.s
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Organization
Kontakty pro bližší informace a
bezplatné konzultace

MAS Uničovsko, o.p.s.
Ing. Iveta Kopcová
Projektový manažer
Telefon 724 717 686

e-mail: mas.unicovsko@email.cz

Šťastné a veselé vánoce
Úspěšný nový rok 2013
přeje
Ing. Iveta Kopcová
projektový manažer
Tel. 724 717 686
e.mail: mas.unicovsko@email.cz
sídlo: Medlov 300, obecní úřad- přízemí

