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Výzva  

Malý LEADER MAS Podchlumí pro rok 2023 

Pravidla pro propagaci SCLLD na akcích na území MAS Podchlumí, z. s. 

v roce 2023 
 

Cílem je propagace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále také jako „SCLLD“) v území MAS 
Podchlumí, z. s. prostřednictvím společenských, kulturních, sportovních, vzdělávacích a volnočasových akcí 
pro širokou veřejnost, tak aby byl splněn cíl SCLLD, kterým je rozvoj občanské společnosti a zlepšení kvality 
života obyvatel v území. 

Informace pro žadatele/příjemce: 

• Vymezení regionu podpory:  Území MAS Podchlumí, z. s.  

• Celková částka pro rok 2023:  100 000 Kč (výzva je hrazena v rámci projektu Zlepšení řídících a  

administrativních schopností MAS Podchlumí, reg. číslo projektu: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001743) 

• Max. výše podpory na 1 žádost:  5 000 Kč /vzdělávací apod. akce v rozsahu 1-2 h max. 2 500 Kč/ 

• Výše dotace:    100 % 

 

Každý žadatel může do vyhlášené výzvy podat maximálně jednu žádost. 

Podpořeny budou akce konané v období 01. 04. 2023 – 31. 10. 2023. 

 

• Začátek příjmu žádostí:   středa 01. 03. 2023 (od 8:00 hodin) 

• Uzávěrka pro příjem žádostí:  pátek 31. 03. 2023 (do 12:00 hodin), případně do  

vyčerpání alokace 

• Rozhodnutí MAS Podchlumí, z. s.:  do 30 pracovních dnů od uzávěrky pro příjem žádostí 

 

 

Finanční prostředky ze strany MAS budou příjemci převedeny po zaslání Závěrečné zprávy o průběhu 

akce včetně fotodokumentace v souladu se Smlouvou o propagaci SCLLD MAS Podchlumí, z. s a těmito 

Pravidly do 20 kalendářních dnů po ukončení akce. 

 

 

Oprávnění žadatelé: 

- NNO - registrované spolky, sdružení, kluby, o.p.s., apod., 

- právnické osoby, 

- obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále obce), 

- knihovny, 

- školské právnické osoby, 

- církve a jejich organizace, 

- příspěvkové organizace. 
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Cíle podpory: 

- propagace SCLLD MAS Podchlumí, z. s. a rozvoj partnerské spolupráce místních komunit a institucí; 

- prohlubování identifikace jednotlivých subjektů s územím MAS Podchlumí, z. s.; 

- podpora vytváření společné kulturní identity; 

- podpora spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, společenských, kulturních a 
volnočasových aktivit. 

 

Příklady aktivit, kde bude probíhat propagace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje: 

- volnočasové aktivity pro širokou veřejnost (sport, kultura, vzdělávání, ekologie apod.) - pro různé 
věkové a zájmové skupiny; 

- pořádání komunitních setkání (kulturních, uměleckých, sportovních, popularizačních, vzdělávacích, 
osvětových); 

- aktivity za účelem ochrany přírody, vodních zdrojů, šetrného zacházení s přírodními zdroji, prevence 
znečištění přírody, péče o krajinu a přírodní bohatství; 

- ochrana místního kulturního dědictví a tradic, obnova a rozvoj tradic, oživení zapomenutých míst 
a míst pamětí; 

- aktivity na podporu cyklistiky a pěší chůze/turistiky. 
 

Další podmínky realizace podpory: 

- příjemce je povinen označit všechny případně vydané materiály vztahující se k projektu logem MAS 
Podchlumí, z. s. a uvést v nich, že se akce realizuje za podpory SCLLD MAS Podchlumí, z. s. Totéž je 
příjemce povinen uvádět po celou dobu čerpání při kontaktu s médii, na internetových stránkách 
příjemce a při propagaci svých aktivit;   

- pro účely propagace MAS Podchlumí, z. s., je příjemce povinen bezplatně využít banner/roll 
up/plakát MAS Podchlumí, z. s., přičemž dopravu z a do sídla MAS zajistí příjemce;  

- příjemce je povinen umožnit zaměstnancům MAS Podchlumí, z.s. na akci realizovat vlastní 
aktivitu/animaci a pořizovat vlastní dokumentaci (fotografie, prezenční listiny, aj.); 

- veškeré změny týkající se projektu je příjemce povinen konzultovat s MAS, veškeré změny v projektu 
podléhají schválení ze strany MAS; 

- po ukončení akce doručí příjemce vyplněný formulář „Závěrečná zpráva o průběhu akce“ včetně 

fotodokumentace z akce (viz Příloha 5) buď e-mailem: jankova@podchlumi.cz, poštou nebo osobně 

do sídla MAS Podchlumí. 
 

Všeobecná kritéria: 

- žádost musí být předložena ve stanoveném termínu, na formuláři (příloha č. 2 výzvy) se všemi 
požadovanými přílohami; 

- projekt musí být realizován na území obcí MAS Podchlumí, z. s.; 

- záměr žadatele musí být v souladu se Strategií komunitně vedeného rozvoje území MAS Podchlumí, 
z.s.; 

- v případě, že předložený projekt nebude formálně správně, žadatel bude vyzván, aby do 7 dnů 
doplnil případné chybějící náležitosti. 

 

Způsob podání žádosti: 

- písemně v 1 originále na poštovní adresu kanceláře MAS:  
MAS Podchlumí, z. s., Holovousy 39, 508 01 Hořice  
Při doručení poštou rozhoduje datum poštovního razítka. 
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- E-mailem na adresu mas@podchlumi.cz (originál žádosti i čestného prohlášení bude naskenován) 

- osobně do kanceláře MAS (Holovousy 39, 508 01 Hořice, 1. patro). 
 

Přílohy k žádosti: 

- kopie smlouvy o vedení bankovního účtu (organizace může využít vlastní účet nebo účet obce; v 
druhém případě doloží souhlas obce s použitím finančních prostředků ve prospěch žadatele), 
případně potvrzení banky o vedení bankovního účtu; 

- čestné prohlášení (příloha č. 3 výzvy) 

Kopie příloh nemusí být ověřené. 
 

Vyúčtování podpory 

- Žadatel může čerpat finanční podporu na aktivitu konanou od 01.04.2023 do 31.10.2023. 

- Do 20 kalendářních dnů (nejpozději však do 15.11.2023) od ukončení aktivity bude podána 
Závěrečná zpráva o průběhu akce včetně fotodokumentace a vystavené faktury na adresu 
poskytovatele (písemně, elektronicky nebo osobně dle telefonické domluvy). 

- Fotodokumentace aktivity v elektronické podobě (min. 4 fotografie – foto vystaveného banneru/roll 
upu/plakátu MAS, účastníky akce, apod.). Fotodokumentaci prosím zasílejte v elektronické podobě 
v dostatečné kvalitě na uvedený kontaktní e-mail (vzhledem k velikosti fotografií můžete použít 
některou z úschoven) a doložení povinné publicity (print screen obrazovky webových stránek, 
fotografie plakátu, apod.) 

- Fakturace – vystavení faktury s fakturačními údaji objednatele s datem splatnosti min. 14 dní. Do 
faktury je nutné použít tento text: „Fakturujeme Vám pro projekt Zlepšení řídících a administrativních 
schopností MAS Podchlumí – číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001743, za zajištění 
propagace SCLLD MAS Podchlumí, z.s. na akci…..…, která se konala dne…….v ………… Fakturováno na 
základně Smlouvy o propagaci SCLLD MAS Podchlumí, z.s. ze dne……“ 

- Na základě předložených dokumentů bude následně dle splatnosti faktury (min. splatnost 14 dní) na 
bankovní účet žadatele proplacena požadovaná výše podpory, nejpozději však do 30.11.2023. 

 

Další podmínky k vyúčtování aktivity 

- V rámci projektu je nutné dodržovat povinnou publicitu. 

- Informační a propagační opatření (plakát, leták, web, sociální sítě apod.) musí obsahovat tyto údaje: 

• informativní text o spolufinancování z finančních prostředků MAS Podchlumí 
např.: „Podpořila MAS Podchlumí“, „Spolufinancováno MAS Podchlumí“ atd. 

• logopruh (MAS Podchlumí, EU, MMR) ke stažení je přílohou č. 6 výzvy  
 

 

Kontaktní osoba pro podání žádosti: 

Mgr. Dana Janková 

E-mail: jankova@podchlumi.cz 

Tel. č.: 601 502 741 

 

Příloha 1 – Kritéria pro výběr žádostí 

Příloha 2 – Žádost o podporu 

Příloha 3 – Čestné prohlášení – povinná příloha žádosti 

Příloha 4 – Smlouva o propagaci SCLLD 2023 

Příloha 5 – Závěrečná zpráva o průběhu akce 

Příloha 6 – logopruh (MAS Podchlumí, EU, MMR) ke stažení 

mailto:mas@podchlumi.cz

