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Výzva pro členy Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. pro rok 2020: 
 

V dotačním titulu Podpora projektů „Malý LEADER“ pro rok 2020 
 

 
1. Informace o podpoře projektů 
 
Malý LEADER na území a výhradně pro členy Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. je financován  
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (dále jen POV PK), spravuje ho Místní akční skupina 
Hlinecko, z.s.  
Podporované oblasti jsou vybrány dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové 
období 2014–2020 (2023) Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. (dále jen SCLLD MAS Hlinecko). Podpora 
jednotlivých projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z rozpočtu POV z Pardubického kraje, kterou 
MAS obdrží za tímto účelem (předpoklad výše dotace je pro rok 2020 ve výši max. 350 tis. Kč). 
 
2. Specifikace žadatelů 
 
Žadateli mohou být výhradně členové Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. 
 
3. Podporované oblasti (způsobilé výdaje projektů): 
 

 obnova a údržba občanské vybavenosti,  

 obnova a údržba veřejného prostoru,  

 obnova a údržba sportovních zařízení,  

 obnova a údržba sakrálních staveb,  

 podpora malého a středního nezemědělského podnikání,  

 podpora zemědělského podnikání a péče o krajinu apod. 
 

DPH v případě, že žadatel nemá dle § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, nárok na odpočet této daně. 
Veškeré podporované oblasti musí být v souladu se SCLLD MAS Hlinecko. 
 
4. 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. 
 
5. Výše rozpočtu projektu 
 

 Výše celkových způsobilých výdajů je min. 20 tis. Kč, max. 200 tis. Kč pro jeden projekt. 

 Výše poskytnutého příspěvku Místní akční skupinou je max. 70% z celkových způsobilých výdajů 
(vlastní podíl žadatele je min. 30% celkových způsobilých výdajů).  

 
6. Podmínky pro podporu projektu 
 

 Projekt bude podpořen na základě podané žádosti s podpisem statutárního/oprávněného 
zástupce organizace. 

 Projekt musí být realizován na území obcí Místní akční skupiny Hlinecko, z.s., konkrétně na 
území obcí: Dědová, Hlinsko, Holetín, Jeníkov, Kladno, Krouna, Mrákotín, Miřetice, Pokřikov, 
Raná, Tisovec, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Všeradov, Vysočina. 
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 Na podporu není právní nárok. 

 Podporované projekty musí být neinvestičního charakteru. 

 Žadatel musí být majitelem nemovitosti, která je předmětem projektu, neziskové organizace 
nemusí mít nemovitost ve vlastnictví, stačí doklad o dlouhodobém nájmu. 

 Výběrový orgán MAS (Výběrová komise) hodnotí podané žádosti na základě preferenčních 
kritérií uvedených v odstavci 7. Hodnocení projektu vytvoří pořadí hodnocených žádostí od 
nejvíce po nejméně získaných bodů k datu hodnocení. 

 Hodnota získaných bodů, které musí projekt splnit, je min.  20 bodů z 50 (max.) 

 Žádosti, které splní podmínky uvedené v hodnocení projektů a získají min. 20 bodů, mohou být 
zařazeny do žádosti o dotaci MAS do POV PK. Žádosti o podporu realizace projektu, které 
převyšují alokaci schválenou Pardubickým krajem, se stávají náhradními projekty. 

 V případě úspory výdajů schválených projektů nebo jejich nerealizace budou vždy osloveny 
projekty ze seznamu náhradních projektů, a to postupně dle dosaženého počtu bodů. 

 Výsledky hodnocení Výběrové komise MAS Hlinecko budou zveřejněny na webových stránkách 
MAS. 

 Seznam projektů, které budou v rámci Malého Leaderu MAS Hlinecko 2020 podpořeny, bude 
zveřejněn po schválení výše dotace POV Pardubického kraje na www.mashlinecko.cz 

 S žadateli podpořených projektů bude až po ukončení realizace projektu, úhradě výdajů a 
doložení veškeré dokumentace (smlouvy, objednávky, doklad o úhradě, fotodokumentace) 
uzavřena Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku, ve které bude upřesněna výše spoluúčasti 
žadatele. 

 
7. Hodnocení projektů 
 

 Hodnocení projektů se skládá ze dvou částí, a to z hodnocení formálních náležitostí a z věcného 
hodnocení projektu. 

 Hodnocením formálních náležitostí se rozumí posouzení úplnosti žádosti a jejího souladu s 
výzvou MAS, a to především: 
o dodržení termínu pro podání žádosti o poskytnutí podpory, 
o řádné, úplné a správné vyplnění a popis žádosti, 
o oprávněnost žadatele, 
o soulad se SCLLD MAS Hlinecko, 
o dodržení způsobu podání žádosti, 
o dodržení limitů způsobilých výdajů, 
o uvedení data a podpisu osoby oprávněné jednat jménem žadatele, 
o připojení všech požadovaných příloh žádosti. 
U žádostí, které splňují kritéria přijatelnosti a nebyly vyřazeny v rámci kontroly formálních 
náležitostí, bude provedeno věcné hodnocení Výběrovou komisí, dle následujících 
preferenčních kritérií: 

 
a) Výstupy/aktivity projektu podpoří: 

 komunitní život a spolkovou činnost v obci (doloženo konkrétním popisem, plánem aktivit 
apod.) = 1-10 bodů nebo 

 novou - rozšířenou nabídku aktivit/akcí/ploch/služeb pro občany (doloženo konkrétními plánem 
aktivit, akcí a popisem) = 1-5 bodů nebo 

 všeobecně veřejnost (nové služby, veřejné plochy nejen pro občany, návštěvníky, 
podnikatele....) = 1 bod 

 
b) Žadatel je trvale členem Místní akční skupiny Hlinecko od roku:  

 2012 - 10 bodů 

 2013 -  8 bodů 

 2014-2015 -  6 bodů 
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 2016-2017 - 4 body 

 2018-2019 - 2 body 
 
c) Zástupce organizace/žadatel, který podává žádost o dotaci, se v době svého členství za roky 2017 - 
2019 účastnil osobně Valné hromady MAS Hlinecko ve: 

 100 % – 10 bodů 

 75-99 % – 8 bodů 

 50 % až 74 % – 6 bodů 

 20 % až 49 % – 2 body 

 19 % a méně – 0 bodů 
 
d) Žadatel již získal podporu MAS Hlinecko pro Malý LEADER 2018 a 2019 

 Ne - 10 bodů 

 Ano - 0 bodů 
 

 e) Žadatel podává v rámci výzvy Malý LEADER 2020 

 Jednu žádost - 10 bodů 

 Druhou a více žádostí - 5 bodů 
 
Výběrová komise (VK) ohodnotí jednotlivá kritéria přidělením počtu bodů každému kritériu všech 
projektů. Pokud získají dva a více projektů stejný počet bodů, rozhoduje výše požadované dotace (tzn., 
že bude zvýhodněna žádost s požadavkem menší částky dotace). 
Pokud získají dva a více projektů stejný počet bodů a zároveň požadují i stejnou výši dotace,  rozhodne 
o pořadí datum a čas podání žádosti (tzn., že bude zvýhodněna žádost s dřívějším datem a časem 
podání). Projekty, které nebudou plně finančně pokryty (projekty na čáře), budou zařazeny mezi 
projekty náhradní. 
 
8. Způsob podání žádostí: 
 
Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 31. 10. 2019 do 29. 11. 2019 vždy od 8:00 - 11:00 hodin 
a od 12:00 - 15:00 hodin.  

 Žádost bude podána na formuláři Žádost o poskytnutí podpory, který je zveřejněn s ostatními 
podklady na webu MAS Hlinecko.  

 Doručení tištěné žádosti je možné: 
Osobně/poštou - formou originálu žádosti s podpisem oprávněné osoby doručené a předané 
pracovníkům kanceláře MAS v uvedené době příjmu žádostí o dotaci. 

 Neopomeňte přiložit fotodokumentaci místa realizace (před akcí) v el. formě, aby bylo možné 
vytvořit následné srovnání před-po. Foto můžete přinést na flash disku/CD nebo poslat e-
mailem. 
 
 

9. Další důležité informace 
 

 Projekty je nutné realizovat nejdříve od 1. 1. 2020 do nejpozději 31. 10. 2020. 

 Vyúčtování projektu musí být doručeno na MAS nejpozději do 30. 11. 2020. 

 Příspěvek ve výši max. 70% výdajů bude po vyúčtování a podpisu smlouvy převeden do 30 dnů 
na účet žadatele, nejpozději v průběhu měsíce prosince 2020. 

 MAS musí odevzdat vyúčtování dotace nejpozději v průběhu prosince 2020 na Pardubický kraj. 
 
 
Schváleno Představenstvem Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. dne 30. 10. 2019 
 


