Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.
Nám. Plk. J. Koukal 1, 538 54 Luže, IČO 01359363
Kontakt: 731357101, email: mas-skch@seznam.cz, www.mas-skch.cz
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Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko o.s.
Vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci
Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

1. CÍL VÝZVY
Zlepšení aktivity společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí pořádaných
místními spolky a sdruženími v obcích Místní akční skupiny Skutečsko, Košumbersko a
Chrastecko prostřednictvím rozvoje spolupráce a partnerství venkovských spolků a sdružení
s místní akční skupinou. Prohlubování identifikace místních spolků s regionem, propagace a
udržován společných tradic.
Tréninková výzva, na jehož realizaci získala MAS prostředky z programu Rozvoje
venkova, z opatření III. 4. 1., je jedním z povinných výstupů projektu a je zadávána v
souladu s pravidly pro realizaci tréninkové výzvy. Výsledkem výběrového řízení bude
uzavření smlouvy s vybranými žadateli na konkrétní akci.

2. 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 SKCH tvořené katastrálním
územím ve správě obcí Horka, Hrochův Týnec, Chrast, Chroustovice, Jenišovice,
Leštinka, Lozice, Luže, Prosetín, Předhradí, Přestavlky, Rosice, Řepníky, Řestoky,
Skuteč, Střemošice, Trojovice, Vrbatův Kostelec, Zaječice, Zájezdec

3. OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
Žadatel musí mít místo bydliště, sídlo nebo provozovnu na území MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko
Oprávněným žadatelem mohou být:
• Obce
• Svazky obcí
• Nestátní neziskové organizace
• Zájmová sdružení právnických osob
• Církve a jejich organizace
• Příspěvkové organizace zřízené obcí.
• Fyzická nebo právnická osoba
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4. FINANČNÍ RÁMEC VÝZVY
Žadatel zabezpečuje financování realizace akce nejprve z vlastních zdrojů.
Maximální výše podpory 15.000,- Kč na žadatele (akci).
Spoluúčast 15%
Alokace na tréninkovou výzvu je 40 000,- Kč.

5. POPIS VÝDAJŮ
Způsobilé výdaje:
• propagační materiál
• nájemné (případ, kdy akci není možné uskutečnit v prostorách zdarma), pronájem
zařízení, vybavení a techniky
• občerstvení
• služby lektorů, přednášejících a účinkujících
• v případě, že bude v rámci akce vybíráno vstupné, musí být výtěžek ze vstupného
vynaložen pouze na úhradu nezpůsobilých výdajů
• žadatel musí zajistit, že v rámci akce neproplácí výdaje, které bylo možné uhradit
z jejich výnosů
• akce nesmí generovat zisk
Nezpůsobilé výdaje:
• mzdy
• kancelářské potřeby
• výdaje na energie, vodné, stočné apod.
• pojištění majetku a osob
• financování podnikatelských nebo výdělečných aktivit

6. ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZVY
Vyhlášení výzvy:
5. 2. 2014
Termín příjmu žádostí:
5. 2. 2014 do 28. 2. 2014 do 12.00 hodin
Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny.
Hodnocení nabídek a rozhodnutí:
1. 3. 2014 – 15. 3. 2014
Doba realizace akce:
1.4.2014 – 10. 6. 2014
Kontrola realizace akcí, proplacení výdajů:
1. 5. 2014 – 30. 6. 2014
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7. ZPŮSOB A MÍSTO PODÁNÍ
Vyplněný a podepsaný formulář „Žádost o dotaci“ je potřeba předložit (doručit)
písemně v 1 originále + 1 kopii na adresu: Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a
Chrastecko, o.s., Nám.plk.J.Koukala1, 538 54 Luže
V případě osobního odevzdání doporučujeme žadatelům termín odevzdání žádosti
domluvit telefonicky předem. Kontaktní osoba ing. Jana Svobodová, tel.: +420 731 357 101,
email: mas-skch@seznam.cz
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 NEOTEVÍRAT

Žádost o dotaci je možné stáhnout v elektronické podobě z webových stránek www.masskch.cz

8. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O DOTACI
Žádost musí splňovat požadavky výzvy. Žádost musí obsahovat identifikační údaje žadatele,
musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za žadatele.
Žádost bude předána ve dvou výtiscích (originál + 1 kopie) a musí obsahovat tyto přílohy:
• vyplněný formulář žádosti, opatřený datem a podpisem,
• podrobný popis projektu, včetně položkového rozpočtu (žadatel uvede stručnou
charakteristiku své činnosti, výchozí stav, cíle akce, podrobný popis akce,
realizační tým, časový harmonogram akce, položkový rozpočet 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.

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 NEOTEVÍRAT

9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

•
•
•
•
•

Hodnocení žádostí bude probíhat podle hodnotících kritérií výběrové komise.
Regionální význam – akce má přesah na obyvatele iných obcí, na návštěvníky území
Akce je připravena na základě spolupráce více subjektů v regionu nebo vychází
z jejich společných potřeb
Akce zvýrazňuje místní specifika
Přínos a inovativnost akce – akce podnítí nové nebo obnoví zaniklé společenské
aktivity
Akce má návaznost na existující aktivity
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•
•
•
•
•

Kvalita přípravy a zpracování projektu – akce má jasný rozpočet, adekvátní výše
rozpočtu
Výše požadované dotace
Jedinečnost a originalita akce
Propagace MAS – akce má dostatečnou propagaci s ohledem na propagaci MAS
Udržitelnost akce (preferenční kritérium) – akce je jednorázová, pravidelně se
opakující, akce je tradiční záležitostí

10. KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI ŽÁDOSTI
•
•
•
•

Formální správnost vyplněné žádosti (obsahuje všechny požadované náležitosti
žádosti o dotaci)
Soulad s cílem výzvy
Soulad s vymezeným předmětem akce
Posouzení oprávněnosti

11. HODNOCENÍ A VÝBĚR ŽÁDOSTÍ
Předložené projekty projdou na úrovni pracoviště MAS Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, o.s. administrativní kontrolou úplnosti a kontrolou přijatelnosti. V případě
zjištění chyb jsou žadatelé do 5 dnů vyzváni k doplnění. Pokud nedojde k doplnění, nebo
pokud nebude žádost v souladu s kritérii přijatelnosti, bude administrace žádosti ukončena.
Nevyřazené projekty jsou postoupeny hodnotící komisi MAS Skutečsko, Košumbersko a
Chrastecko, o.s. ke konečnému výběru.
Jestliže je nositelem projektu člen výběrové komise, případně jestliže existuje
přímá spojitost mezi členem výběrové komise a nositelem projektu (příbuzenské vztahy,
pracovní vztahy apod.), potom tento člen příslušný projekt nehodnotí.
Hodnotící komise před zahájením výběru projektů podepisuje „Etický kodex
člena hodnotící komise“
Každému žadateli bude zasláno oznámení o výběru e-mailem. Úspěšným žadatelům
budou zároveň podány informace týkající se dalších kroků.

VYHODNOCENÍ A VYÚČTOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Způsobilé výdaje akce musí být vynaloženy v době realizace akce. Čerpání dotace
je možné na základě dokumentu „Žádost o proplacení dotace“, která musí být
předložena nejpozději do 15 dní od ukončení realizace akce. K žádosti budou přiloženy kopie
daňových dokladů související s realizací způsobilých výdajů, doklady o konání akce, jako
jsou výstupy v tisku, na webových stránkách, fotografie, prezenční listiny, letáky aj.
Za hodnocení a výběr akce je zodpovědná výběrová komise. Počet podpořených
projektů bude limitován výší alokace.
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Žádost o proplacení bude podána stejným způsobem jako u žádosti o dotaci, tj.
Zaslaná v termínu poštou na adresu sídla Mas Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko,
o.s..

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE
Podrobné informace o poskytování finanční podpory jsou uvedeny spolu s touto
výzvou na internetových stránkách www.mas-skch.cz, kompletní informace o Programu
rozvoje venkova jsou uvedené na internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR
www.mze.cz nebo Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.
Kontaktní adresa:
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.
Nám. Plk. J. Koukala 1
538 54 Luže
Kontaktní osoba:
Ing. Jana Svobodová, manažerka, tel.: 731 357 101, e-mail: mask-skch@seznam.cz
Pavel Novotný, předseda, e-mail: mask-skch@seznam.cz
Konzultační dny: po celou dobu vyhlášení výzvy po předchozí domluvě pro stanovení
přesného času konzultace

V Luži 5. 2. 2014
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