
Místní akční skupina 

Hlinecko, z.s.  

naplňuje pro rok 2017 

   MALÝ HLINECKÝ HRNEC  

Malý hlinecký hrnec (MHH) je grant určený na podporu projektů výhradně na území Místní akční skupiny Hlinecko.   

Je financován z vlastních příjmů Místní akční skupiny Hlinecko. 

Co podporujeme? 

 Projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a 

jiné kulturní, sportovní či společenské akce. 

Co nepodporujeme? 

 Projekty, které jsou součástí akce s celkovými náklady většími než 20 000 Kč. Podporovanou akci mohou 

sponzorovat jiné subjekty- nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu. 

Koho podporujeme? 

 Neziskové organizace, spolky, církve, příspěvkové organizace obcí, obce v případě, že zaštiťují žadatele bez 

právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.) 

 Každý žadatel může podat pouze jeden projekt. 

Způsobilé výdaje  

 Drobné věci a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro vítěze, nákup materiálu pro různé 

výrobky, lektorné apod.), propagace atd. 

Nezpůsobilé výdaje 

 Nájemné prostor, vybavení prostor, pronájem techniky, skupinové zájezdy, honoráře divadelních či jiných 

představení. 

Výše podpory 

 Maximálně 80 % z celkových nákladů projektu, nejvýše však 5 000 Kč na jeden projekt. 

Alokace pro tuto výzvu 

 15 000 Kč Alokace nemusí být vyčerpána. 

Podmínky pro žadatele 

 Žádost musí být podána na předepsaném formuláři (příloha č. 1) a musí obsahovat 

všechny povinné přílohy uvedené v žádosti. 

 Žádost včetně příloh musí být označena „Grant Malý hlinecký hrnec 2017“ a doručena   

do 2. 5. 2017 do 15 hodin osobně nebo poštou na adresu: 

Místní akční skupina Hlinecko, z.s., Máchova 1121, 539 01 Hlinsko 

 Podpořeny mohou být akce pořádané v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016. 

 Vyplnění závěrečné zprávy a vyúčtování (příloha č. 2). Odevzdání nejpozději do 31. 1. 2018  

do 15 hod, součástí bude i fotodokumentace (elektronicky). 

Výběr projektů 

 O výběru projektů vhodných ke spolufinancování rozhodne představenstvo v průběhu května 2017 a 
výsledky budou zveřejněny na stránkách www.mashlinecko.cz 

Další podmínky 

 Na poskytnutí grantu není právní nárok. 

 Žadatel musí být z územní působnosti Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. 

 Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na záměr popsaný v žádosti a nesmějí 
být použity na jiný účel – nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu. 

 Místní akční skupina Hlinecko, z.s. bude partnerem akce a na akci bude vystavené logo MAS Hlinecko s 
tabulkou publicity (bude doloženo fotodokumentací) - nedodržení podmínky má za následek 

nevyplacení grantu.  
 Všichni pořadatelé akceptují účast zástupce MAS na vybrané akci, který může pořídit fotodokumentaci a 

může kontrolovat dodržování podmínek přidělené dotace. 


