
 

 

MAS Slavkovské bojiště, z.s. 
 

vyhlašuje 
 

výzvu na předkládání žádostí do Malého LEADERU, 
podpořeného z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje 

 
 

IDENTIFIKACE MAS 
 
Název MAS   MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

IČ:    27030491 

Webové stránky MAS www.slavkovskebojiste.cz (zde ke stažení formulář žádosti) 

Sídlo MAS   Hrušky 166, 683 52 Křenovice u Slavkova 

 

CÍL VÝZVY 

 

 „Malý LEADER“ je aktivitou Místní akční skupiny (MAS) Slavkovské bojiště a jeho cílem je 

podpořit rozvoj a zlepšení kvality života v naší venkovské oblasti. Hlavním účelem programu 

je pomoci realizovat akce, které jsou prospěšné lidem na území a přispívají k rozvoji 

spolkového a zájmového života, ke spolupráci místních komunit nebo ochraně kulturního a 

přírodního dědictví. 

 
VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PODPOŘENÉ AKCE 

 

Podpořená akce musí být: 

• neinvestičního charakteru; 

• veřejně přístupná; 

• společenského, kulturního nebo sportovního charakteru; 

• místo realizace akce musí být na území MAS Slavkovské bojiště. 

 

Doba realizace akce od 1. 5. – 31. 11. 2019. 

 
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

 
Žadatel musí mít místo bydliště, sídlo nebo provozovnu na území MAS Slavkovské bojiště. 
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 podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve 
znění pozdějších předpisů (občanská sdružení),  
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti),  
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zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění 
pozdějších předpisů (nadace), (dále NNO), 

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

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

• Příspěvkové organizace zřízené obcí. 

• Fyzická nebo právnická osoba, která podniká dle živnostenského zákona 455/1991 Sb. 
 
 

FINANČNÍ RÁMEC VÝZVY 
 
Žadatel zabezpečuje financování realizace akce nejprve z vlastních zdrojů.  
Maximální výše podpory – 10 000,- Kč na žadatele. 
Maximální výše podpory – 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena podpora. 
Předpokládaná alokace na výzvu je 100 000,- Kč.  
 

POPIS VÝDAJŮ 
 
Způsobilé výdaje:  

• propagační materiál 

• odměna pro účinkující (formou pracovních dohod) 

• nájemné (případ, kdy akci není možné uskutečnit v prostorách zdarma) 

• občerstvení 

• věcné ceny do soutěže nepřevyšující 499,- Kč na osobu v celkové výši nepřevyšující 
20% z dotace 

 
Nezpůsobilé výdaje:  

• mzdy (včetně odměny pro organizátory podpořené akce) 

• cestovné 

• kancelářské potřeby 

• výdaje na energie, vodné, stočné apod. 

• pojištění majetku a osob 

• financování podnikatelských aktivit 

• věcné ceny do soutěže převyšující částku 500,- Kč na osobu 
 

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 

 
Termín příjmu žádostí: od 1. 4. do 30. 4. 2019  

 

ZPŮSOB A MÍSTO PODÁNÍ 

 
Žádost včetně povinných příloh je možné stáhnout v elektronické podobě z webových 
stránek www.slavkovskebojiste.cz.  
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Žádost je možné před podáním konzultovat prostřednictvím emailové pošty na adrese 

tomanova@slavkovskebojiste.cz nebo osobně po domluvené schůzce na tel. 604 318 732. 
 

Vyplněnou žádost je možné zaslat elektronicky, písemně nebo osobně na adresu: 

MAS Slavkovské bojiště 

Hrušky 166 

683 52 Křenovice u Slavkova 

 

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI  

 

Žádost musí splňovat požadavky výzvy. Žádost musí obsahovat identifikační údaje žadatele, 

musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za žadatele.  

• vyplněný formulář žádosti (viz příloha č. 1), opatřený datem a podpisem, kde uvede popis 

projektu, včetně rozpočtu (žadatel uvede název akce, místo realizace, cíl akce, cílové 

skupiny, přehledný popis akce, případně další informace s ohledem na obsah 

hodnotících kritérií) 

• doklad právní formy - kopie stanov nebo zřizovací listiny, registračního listu organizační 

složky sdružení, výpisu z příslušného rejstříku. V případě, že je žadatelem obec, 

osvědčení právního statutu se nepředkládá a je dostačující kopie dokladu o osobách 

oprávněných jednat. 

 
HODNOTICÍ KRITÉRIA  

 
Hodnocení žádostí bude probíhat podle hodnoticích kritérií, jejichž seznam s bodovým 
vyčíslením je uveden v příloze č. 2 této výzvy. 
 

• Organizační připravenost – akce má zajištěný realizační tým, jasně vymezený obsah a 

rozpočet, rozpracovanou přípravu a průběh. 

• Cílové skupiny – akce je zaměřena na cílové skupiny – děti, dospělé, seniory. 

• Počet návštěvníků – akce má přesah na obyvatele jiných obcí, na návštěvníky území. 

• Vstupné akce – vstupné je povinné, dobrovolné nebo akce je zdarma. 

• Přínos a inovativnost akce – akce podnítí nové nebo obnoví zaniklé společenské 

aktivity. 

• Počet participujících subjektů – žadatel má partnera.  

 

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 

 

• Formální správnost vyplněné žádosti (obsahuje všechny požadované náležitosti žádosti 

o dotaci) 

• Soulad s cílem výzvy 

• Soulad s vymezeným předmětem akce 

• Posouzení oprávněnosti žadatele 
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HODNOCENÍ A VÝBĚR ŽÁDOSTÍ 

 

Po ukončení příjmu žádostí provede kancelář MAS kontrolu přijatelnosti žádostí dle kritérií 

přijatelnosti uvedených v této výzvě. V případě neúplnosti bude žadatel do 5 dnů od 

ukončení příjmu žádostí vyzván k doplnění údajů. Pokud nedojde k doplnění nebo pokud 

nebude žádost v souladu s kritérii přijatelnosti, bude administrace žádosti ukončena. O 

přijatých žádostech bude dále rozhodovat Výběrová komise MAS Slavkovské bojiště. 

Výsledné bodové hodnocení od příslušných hodnotitelů bude sečteno, podle toho bude 

stanoveno pořadí žádostí. Při shodném počtu bodů bude výše v pořadí uvedena žádost 

s vyšším počtem bodů u preferenčního kritéria, v případě rovnosti těchto preferenčních bodů 

žádost, která byla dříve zaregistrována. Z jednání komise bude vyhotoven zápis a seznam 

podle bodového hodnocení seřazených žádostí, který bude předán ke schválení radě MAS a 

bude k dispozici na webových stránkách www.slavkovskebojiste.cz.  

Každému žadateli bude zasláno oznámení o výběru na uvedené kontakty. Úspěšným 

žadatelům budou zároveň podány informace týkající se dalších kroků. 

Pokud žadatel nebude nesouhlasit s výsledkem výběru, může do 7 dnů ode dne zveřejnění 

podat písemnou stížnost na adresu sídla MAS.  

 

VYHODNOCENÍ A VYÚČTOVÁNÍ AKCE 

Žadatel může čerpat finanční podporu na akce od 1.5. do 31.11.2019. Do měsíce od 

ukončení akce bude podána Žádost o proplacení – faktura vystavená na MAS Slavkovské 

bojiště na požadovanou částku. K faktuře budou přiloženy kopie daňových dokladů 

související s realizací způsobilých výdajů a vyhodnocení akce (stručný popis akce), včetně 

dalších příloh (letáky, pozvánky, fotografie, prezenční listiny). Pokud bude k akci vyhotoven 

propagační materiál musí dodržovat povinnou publicitu, tj. na propagačních materiálech 

uvést loga Jihomoravského kraje a MAS Slavkovské bojiště (návod na 

www.slavkovskebojiste.cz). 

Žádost o proplacení bude podána stejných způsobem jako u žádosti o dotaci, tj. zaslaná v 

termínu poštou nebo mailem. Do měsíce od předložení žádosti, po jejím překontrolování, 

bude zaslána finanční částka na bankovní účet žadatele. 

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE 

 

Kontakt na manažera MAS  

Hana Tomanová  

manažerka MAS                               +420 604 318 732    tomanova@slavkovskebojiste.cz 
 

PŘÍLOHY 

1. Formulář žádosti o dotaci 

2. Hodnoticí kritéria 

3. Manuály k povinné publicitě 
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