
 

 
 

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

 
 

 
 

MAS Most Vysočiny, o.p.s. Velké Meziříčí 
 
 

vyhlašuje výzvu 
 
 

k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektu spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření 
III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění. 
 
 

I. Cíl výzvy  
 
Cílem výzvy je na území působnosti MAS MOST Vysočiny o. p. s., 

- podpořit akce zaměřené na posílení a udržení regionálních tradic 

- informovat veřejnost o činnosti MAS Most Vysočiny 

- propagovat a oživit činnost MAS  

 
 

II. Vymezení předmětu podpořené akce  
 
Podpořeny budou akce zaměřené na podporu regionálních tradic, jejich posílení a udržení. 

 
Podpořená akce musí být:  

 
- neinvestičního charakteru,  

-veřejně přístupná,  

- společenského, kulturního nebo vzdělávacího charakteru,  

- realizována na území MAS Most Vysočiny, o. p. s., tj. na katastrálním území obcí: Baliny, Blízkov, Bory, Březejc, Březí, 
Březské, Černá, Dobrá Voda, Dolní Heřmanice, Dolní Libochová, Heřmanov, Horní Heřmanice, Horní Libochová, Horní 
Radslavice, Jabloňov, Jívoví, Kadolec, Kozlov, Křižanov, Křoví, Kundratice, Lavičky, Martinice, Měřín, Milešín, Moravec, Netín, 
Nová Ves, Nové Sady, Ořechov, Oslavice, Oslavička, Osová Bítýška, Otín, Pavlínov, Petráveč, Pikárec, Radňoves, Rousměrov, 
Rozseč, Ruda, Sklené nad Oslavou, Skryje, Skřinářov, Stránecká Zhoř, Sviny, Tasov, Tišnovská Nová Ves, Uhřínov, Újezd u 
Tišnova,  Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Vídeň, Vidonín, Vlkov, Vratislávka, Záblatí, Zadní Zhořec, Žďárec 
 
a musí ve svém výsledku propagovat region a jeho tradice (tradiční akce, výrobky, specifika, osobnosti, apod). 

 

III. Definice příjemce dotace  
 
Žadatel musí mít sídlo nebo provozovnu na území působnosti MAS Most Vysočiny. 
 
Oprávněným žadatelem mohou být:  
- obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále obce),  

- svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále Svazky obcí),  

- nestátní neziskové organizace (dále NNO):  
- obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších 
předpisů  
- spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

- ústavy podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

- dle zákona č. 277/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o 
nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace),  
- zájmové sdružení právnických osob podle §20f a následujícího zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí (dále Zájmová sdružení právnických osob),  

- církev a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), (dále Církve a jejich organizace),  

- příspěvkové organizace zřízené obcí,  

- fyzická nebo právnická osoba, která podniká dle živnostenského zákona 455/1991 Sb.  
- do 1. 1. 2014 občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů  
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IV. Finanční a platební podmínky 
 
 
1. Finanční rozsah výzvy  

 
Žadatel zabezpečuje předfinancování projektu z vlastních zdrojů. Dotace bude proplacena až po ukončení projektu.  
Druh dotace – přímá nenávratná dotace,  

Minimální výše podpory – 5 000,- Kč na žadatele,  

Maximální výše podpory – 10 000,- Kč na žadatele,  

Maximální míra dotace – 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.  

Alokace na tréninkovou výzvu – 50 000,- Kč.  

 
2. Popis výdajů  

 
Způsobilé výdaje:  
- pronájem prostor, zařízení, vybavení a techniky,  

- občerstvení, doprava, ubytování pro účastníky akce, lektoři, účinkující, přednášející,  

- služby lektorů, přednášejících a účinkujících,  

- DPH pro neplátce DPH.  

 
Nezpůsobilé výdaje:  
- mzdy,  

- kancelářské potřeby,  

- výdaje na energie, vodné, stočné apod.,  

- pojištění majetku osob,  

- financování podnikatelských nebo výdělečných aktivit,  

- DPH pro plátce DPH,  

- věcné ceny do soutěží.  

 
Závazný přehled maximálních hodnot vybraných způsobilých výdajů (limity):  
 
 

Pronájem prostor, techniky, vybavení a zařízení 
souhrnně za všechno vybavení a prostory 

1500,-Kč 1 hod. 

Ubytování v ČR 1500,-Kč Osoba/noc 

Občerstvení účastníků akce 200,-Kč Osoba/den 

 
 

 
3. Platební podmínky 

 
Finanční příspěvek bude poskytnut na základě Dohody o partnerství, v níž budou stanoveny podmínky čerpání finančních 

prostředků, způsob a termín závěrečného vyúčtování, sankce za nedodržení parametrů akce a za neoprávněné využití 

finančních prostředků.  

Příspěvek bude poskytnut formou bezhotovostního převodu příspěvku na účet partnera po předložení vyúčtování 

akce.  

Pokud nebude bez závažného důvodu podepsána smlouva partnerem do 30 dnů od jejího obdržení, ztrácí partner automaticky 

nárok na poskytnutí finančního příspěvku.  

Smlouva bude rovněž zveřejněna na webových stránkách MAS MOST Vysočiny o.p.s. 
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V. Časový harmonogram výzvy  
 
Vyhlášení výzvy: 7. 3. 2014 
 
Termín příjmu žádostí: od 7. 3. 2014 do 24. 3. 2014 do 14.00 hod při osobním podání. 

Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny, dokládání chybějících dokladů nebo opravy žádosti 

po uzávěrce není možné.  

Seminář pro žadatele: 18. 3. 2014 od 15.00 hod., JUPITER club Velké Meziříčí, učebna č. 19. 

 
Administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti: 25. - 26. 3. 2014 
 
Zasedání výběrové komise : 26. 3. 2014  

Potvrzení vybraných žádostí Programovým výborem: 27. 3. 2014 

Seznam vybraných žadatelů bude zveřejněn na www.masmostvysociny.cz. od 28. 3. 2014 

Vyrozumění žádajícím subjektům: do 31. 3. 2014 (vyrozumění emailem)  

 

Odeslání Smlouvy o partnerství vybraným žadatelům – od 1. 4. 2014 do 4. 4. 2014 

Doba realizace projektu: od 28. 3. 2014 do 12. 5. 2014 včetně  

Vyúčtování akce: do 26. 5. 2014 včetně 

 
 

VI. Způsob a místo podání žádosti o dotaci  
 
Žádost o dotaci včetně povinných příloh je možné stáhnout na stránkách MAS Most Vysočiny, o. p. s. 

(www.masmostvysociny.cz) v elektronické podobě v sekci „Projekty a Výzvy“.  

Vyplněnou žádost je nutné v termínu doručit poštou na adresu MAS Most Vysočiny, o.p.s., Náměstí 17, Velké Meziříčí, 594 01, 

případně přinést žádost osobně do kanceláře MAS Most Vysočiny, (JUPITER club, Náměstí 17,Velké Meziříčí, I.  patro, dveře  

č. 9), od 8 do 16.00 hodin.  

 

VII. Náležitosti žádosti o dotaci  
 
Žádost musí splňovat požadavky výzvy, tj. musí být řádně vyplněna, musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem 

žadatele či za žadatele. Pokud žádost podepíše zmocněnec, musí být přiložena plná moc. 

 
Žádost bude předána v listinné podobě (2 x originál) vč. příloh a na CD.  
 

K vyplněnému formuláři žádosti může žadatel uvést další informace s ohledem na obsah preferenčních kritérií.  

 

K vyplněné žádosti žadatel připojí přílohy 

 

a) doklad o právní subjektivitě žadatele 

(kopie stanov nebo zřizovací listiny, registračního listu organizační složky sdružení, aktuální výpis z příslušného rejstříku apod.).  

Z dokladu musí být patrné, kdo je statutárním zástupcem žadatele a způsob jednání statutárního zástupce. Obec doklad o 

právní subjektivitě nepředkládá.  

b) doklad o právní subjektivitě partnera žadatele (kopie, obec jako partner žadatele doklad o právní subjektivitě nepředkládá) 

c) plnou moc pro zmocněnce, pokud jím bude žádost podepsána vč. rozsahu jeho oprávnění. 

 

Žádost se odevzdává v zalepené obálce opatřené názvem „Žádost o dotaci v rámci PRV ČR, opatření III. 4. 1 – tréninková 

výzva“. Dále bude obálka opatřena nápisem NEOTVÍRAT. 

Žádost musí být předložena na formuláři „Žádost o dotaci“, který je k dispozici i na internetových stránkách 

www.masmostvysociny.cz v sekci  „Projekty a Výzvy“. 

http://www.masmostvysociny.cz.od/
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VIII. Kritéria přijatelnosti žádosti  
 
1. Projekt musí splňovat účel a rozsah výzvy a musí být v souladu s Pravidly programu rozvoje venkova.  

2. Soulad s vymezeným předmětem akce.  

3. Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou ve výzvě ke dni podání Žádosti o dotaci.  

4. Realizace projektu je na území působnosti MAS Most Vysočiny, o.p.s.  

5. Jeden žadatel může podat jednu žádost o dotaci.  

6. Záměr projektu bude v souladu s rozvojovou strategií MAS Most Vysočiny. 

7. Partner žadatele musí rovněž splňovat podmínky definice příjemce dotace dle bodu 3 výzvy. 

8. Žadatel je povinen zajistit při akci distribuci propagační brožury MAS. 

 
 

IX. Preferenční kritéria  
 
Hodnocení žádostí bude probíhat podle preferenčních kritérií, jejichž seznam s bodovým vyčíslením je uveden v příloze č. 1 
této výzvy (Hodnotící kritéria pro tréninkovou výzvu). 

 
 
 

X. Hodnocení a výběr žádosti  
 
Doručené žádosti projdou administrativní kontrolou úplnosti (formální správnost vyplněné žádosti – zda obsahuje všechny 

požadované náležitosti) a kontrolou přijatelnosti, dle kritérií přijatelnosti uvedených v této výzvě.  

Žádosti, které nebudou úplné nebo neplní kritéria přijatelnosti, nebudou předloženy výběrové komisi k vyhodnocení. O ukončení 

administrace žádosti bude žadatel informován e-mailem. 

 

Přijaté nevyřazené projekty budou výběrovou komisi MAS Most Vysočiny o.p.s., hodnoceny dle hodnotících kritérií, jejichž 

seznam s bodovým vyčíslením je uveden v příloze č.1.  

 

Při shodném počtu bodů bude upřednostněna žádost požadující nižší částku dotace v Kč. Pokud i přes uplatnění tohoto kritéria 

budou mít 2, resp. více žádosti stejný počet bodů, pak rozhodne dřívější termín podání žádosti. 

 

Seznam úspěšných žadatelů vč. náhradníka bude zveřejněn na webových stránkách www.masmostvysociny.cz. 

 

Každému žadateli bude zasláno oznámení o výběru e-mailem. Úspěšným žadatelům budou zároveň podány informace týkající 

se dalších kroků.  

 

XI. Vyhodnocení a vyúčtování žádosti  

 

Žadatel může čerpat finanční podporu na akce realizované od 28. 3. 2014 do 12. 5. 2014.  Žádost o proplacení bude podána 

MAS Most Vysočiny o.p.s. nejpozději do 26. 5. 2014. Vyúčtování proběhne max. do 14 dnů. Formuláře vyhodnocení a 

vyúčtování budou ke stažení na stránkách www.masmostvysociny.cz sekci „Projekty a Výzvy“. K formuláři vyúčtování budou 

přiloženy kopie daňových dokladů související s realizací způsobilých výdajů, dále doklady o konání akce: fotodokumentace, 

plakáty apod., a doklady prokazující splnění hodnocených kritérií.  

Žádost o proplacení bude podána stejných způsobem jako u žádosti o dotaci, tj. zaslaná v termínu poštou na adresu MAS nebo 

osobně předána, po předchozí telefonické dohodě, do kanceláře MAS. 

Žádost o proplacení se odevzdává v zalepené obálce opatřené názvem žádost o proplacení dotace v rámci PRV ČR, 

opatření III. 4. 1 – tréninková výzva.  
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Po překontrolování žádosti o proplacení a kontrole dokladů prokazujících konání akce a propagaci MAS a splnění hodnocených 

kritérií, bude zaslána finanční částka na bankovní účet žadatele.   

Doklady prokazující konání akce (např. doklady o propagaci akce, doklady o propagaci MAS-fotodokumentace, 

fotodokumentace o průběhu akce, tiskové zprávy apod., prezenční listiny - u občerstvení). 

 

Kontakt pro další informace  

Kompletní informace o Programu rozvoje venkova jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR 

www.mze.cz, nebo Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.  

 

Kontaktní adresa: MAS MOST Vysočiny, o. p. s., Náměstí 17, Velké Meziříčí 

Kontaktní osoba: JUDr. Diana Kutnerová, tel. 566 782 013, 731 112 713, email: masmost.cz 

 

Ve Velkém Meziříčí dne 7. 3 .2014 

 

Za MAS MOST Vysočiny o.p.s.     František Němec 

        předseda Programového výboru 

 

Ing. Helena Bučková      Mgr.Milan Dufek 

předsedkyně správní rady      ředitel MAS MOST Vysočiny o.p.s. 

 


