
  
  



Malý LEADER 2018 
Financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje  

Žadateli mohou být:  
◦obce, které jsou členy MAS Hlinecko 
◦nestátní neziskové organizace 
 
 
 
    MAJITELÉ NEMOVITOSTI 



Podporované x nepodporované oblasti 
 Podporované oblasti (Způsobilé výdaje projektů) 

• Obnova a údržba občanské vybavenosti (tělovýchovná zařízení, hřiště, 
kulturní zařízení, hasičské zbrojnice) + související drobné vybavení 

• Obnova a údržba sportovních zařízení + související drobné vybavení 

     NEINVESTIČNÍ CHARAKTER 

 Nepodporované oblasti (Nezpůsobilé výdaje projektů) 

• Provozní náklady, tj. mzdové výdaje, cestovné, pohonné hmoty, stravné, 
ubytování, kancelářské potřeby, vybavení kanceláří elektrospotřebiči a 
nábytkem, platby energií, dary, občerstvení, platby úroků a úvěrů, bankovní 
poplatky, telefonní poplatky, webové stránky, apod. 

  



Výše rozpočtu projektu 
 Plánovaná finanční alokace výzvy - 400 tis. Kč 

  

 Celkové způsobilé výdaje projektu  

 -  20 tis. až 50 tis. Kč  

  

 Příspěvek MAS - max. 70% z celkových způsobilých výdajů 
  



Žádost o dotaci (1/3) 
 !Konzultace záměrů před podáním žádosti! – PaK rozhoduje o udělení dotace 

 Žádost musí být podaná v písemné formě od 6. 11. 2017 od 8:00 hodin do 16. 
11. 2017 12:00 hodin 

 Žadatel může podat více žádostí - každá žádosti pro jinou neziskovou organizaci 

 Žadatel k žádosti připojí následující přílohy: 
◦ Podrobný položkový rozpočet – viz příloha č. 3 výzvy, 

◦ Výpis z katastru nemovitostí, ze kterého bude patrné, že předmět realizace 
projektu je ve vlastnictví žadatele. 

◦ Fotodokumentace výchozího stavu 

  

  

  



Žádost o dotaci (2/3) 
 Hodnocení formálních náležitostí  

◦ dodržení termínu pro podání žádosti o poskytnutí podpory, 

◦ řádné, úplné a správné vyplnění žádosti, 

◦ oprávněnost žadatele, 

◦ soulad se SCLLD MAS Hlinecko, 

◦ dodržení způsobu podání žádosti, 

◦ dodržení limitů způsobilých výdajů, 

◦ uvedení data a podpisu osoby oprávněné jednat jménem žadatele, 

◦ připojení všech požadovaných příloh žádosti. 

Žádosti, které nesplní 
hodnocení formálních 

náležitostí, budou VYŘAZENY 



Žádost o dotaci (3/3) 
 Hodnocení formálních náležitostí (Výběrová komise MAS) 

◦ Velikost obce, ve které je projekt realizován (stav k 31. 12. 2016 dle ČSÚ): 
◦ Velikost obce do 500 obyvatel = 10 bodů, 
◦ Velikost obce 501 – a více obyvatel = 5 bodů 

◦ Výstupy projektu podpoří komunitní život a spolkovou činnost v obci (= 10 bodů. 
◦ Výstupy projektu podpoří práci s dětmi a mládeží = 10 bodů. 
◦ Realizace projektu je určena pro neziskovou organizaci, která je členem Místní akční 

skupiny Hlinecko = 10 bodů. 
◦ Zástupce neziskové organizace, pro kterou bude obnova nebo údržba předmětu projektu 

sloužit, se alespoň 1x za roky 2016 a 2017 účastnil Valné hromady MAS Hlinecko = 10 bodů 

  

VK MAS přidělí body a sestaví pořadí projektů podle bodů  
(v případně data a času doručení žádosti) a doporučí PaK 



Realizace projektů 
Realizace projektu musí probíhat až po schválení dotace POV 
Radou/Zastupitelstvem Pardubického kraje – 5/2018 (7/2018) 

Podpis Smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku mezi MAS a žadatelem bude 
možný až  
• po schválení dotace POV Radou / Zastupitelstvem Pardubického kraje  
• a po doložení přesné ceny a specifikace výstupů projektu a termínu realizace, 

které bude s podanou žádostí o dotaci sloužit jako podklad Smlouvy o 
poskytnutí účelového příspěvku. 

Termín zaslání příspěvku na realizaci projektu bude specifikován ve Smlouvě o 
poskytnutí účelového příspěvku.  

Vyúčtování musí být zasláno na MAS Hlinecko nejpozději do 28. 2. 2019. 

  

  



Vzorová žádost 
Název klubu: SK Kometa Hlinsko, zapsaný spolek 

Činnost: rugby 

Projekt: obnova šaten spolku 

Vlastní hřiště a budovu se šatnami 

Má tým žen a mladšího dorostu 

Je členem MAS Hlinecko a účastní se valných hromad 

  

 



Aktuální informace 
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Děkuji za pozornost! 


