
Podpora komunitního života 

na venkově 2019 ÚK
TERMÍN KONÁNÍ: 19. 6. 2019 OD 15:00

MÍSTO KONÁNÍ: MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 22, PODBOŘANY



PROGRAM 

SEMINÁŘE

 PŘEDSTAVENÍ VÝZVY

 ČASOVÉ NASTAVENÍ VÝZVY

 FINANČNÍ NASTAVENÍ VÝZVY

 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

 PODMÍNKY VÝZVY

 OBLASTI PODPORY

 ZPŮSOBILÉ A NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 JAK POŽÁDAT O DOTACI

 KRITÉRIA FNAP A VH

 HODNOCENÍ ŽÁDOSTI

 SMLOUVA ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ 

A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE 



PŘEDSTAVENÍ VÝZVY

 NADAŘAZENÁ VÝZVA

PROGRAM Program rozvoje venkova Ústeckého kraje
Podpora komunitního života na venkově

 VÝZVA MAS VLADAŘ

NÁZEV VÝZVY Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK

ČÍSLO VÝZVY 2019/UK/1

DRUH VÝZVY kolová



ČASOVÉ NASTAVENÍ VÝZVY

 Zahájení příjmu žádostí o dotaci 10. 06. 2019, 12:00 hod.

 Ukončení příjmu žádostí o dotaci 24. 06. 2019, 24:00 hod.

 Projednání projektů ve výběrové komisi červenec 2019

 Projednání projektů v rozhodovací komisi červenec 2019

 Realizace projektů od 01. 03. 2019 do 31. 12. 2019

 Předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu do 20. 01. 2020



FINANČNÍ NASTAVENÍ VÝZVY

 Celková finanční alokace 676.374,00 Kč Kč

 Min. výše podpory na projekt 5.000,00 Kč 

 Max. výše podpory na projekt 40.000,00 Kč 

 Výše dotace 85 % 

 Forma dotace ex post 

 Výše spoluúčasti 15 % 

 Podpořeno předpoklad cca 20+ projektů 

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy 

o fungování Evropské unie.



OPRÁVĚNÍ ŽADATELÉ

 Obecně prospěšná společnost

 Spolek

 Ústav

 Obec

 Příspěvková organizace

 Škola nebo školské zařízení

Všechny subjekty musí prokazatelně sídlit nebo působit na území MAS Vladař 
V ÚSTECKÉM KRAJI!



PODMÍNKY VÝZVY

 Cílem je podpořit komunitní život na venkově (území MAS Vladař v rámci 

Ústeckého kraje) 

 Podpora směřuje do 3 oblastí (je přípustná kombinace více oblastí)

 Projekt musí být v souladu se SCLLD MAS Vladař o.p.s. pro období 2014 – 2020 

 Projekt musí být v souladu se Strategií rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

 V rámci projektu bude prezentován Ústecký kraj a MAS Vladař



OBLASTI PODPORY

Oblast podpory 1. 

 Měkké akce 

 Akce zaměřené na rozvoj spolkové činnosti 

 Informační akce 

 Akce zaměřené na výměnu zkušeností 

 Akce zaměřené na výměnu příkladů dobré praxe 

 Akce zaměřené na aktivizaci místního potenciálu



OBLASTI PODPORY

Oblast podpory 2.

 Měkké akce 

 Kulturní akce 

 Společenské akce 

 Sportovní akce



OBLASTI PODPORY

Oblast podpory 3. 

 Kombinace měkké akce a investice 

 Akce zaměřené na obnovu a údržbu občanské vybavenosti 

 Akce zaměřené na obnovu a údržbu veřejného prostoru

 Akce zaměřené na obnovu a údržbu sportovního zařízení 

 50 % / 50 %



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 Pouze výdaje vynaložené na realizaci projektu. 

 Výdaj musí vyhovovat zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti. 

 Výdaj vzniklý v přímé souvislosti s realizací projektu 

(byl uhrazen 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019)

 Výdaj musí být identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními 

podpůrnými účetními doklady



NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 Pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku 

 Úroky, penále, pokuty a jiné sankce 

 Opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy 

 Nákupy pozemků a budov 

 Ztráty z devizových kurzů 

 Náklady na občerstvení převyšující 50% příspěvku

 Nájemné s následnou koupí (leasing) 

 Cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 Mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných 
službách a správě

 Náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek) 



PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

Žadatel předkládá žádost o dotaci kompletní včetně příloh na předepsaném formuláři. 

 Doporučeně poštou s dodejkou na adresu: 
MAS Vladař o.p.s., Masarykovo náměstí 22, 44101 Podbořany 

obálka označena názvem výzvy a identifikací žadatele 

 Osobně na adresu: 

MAS Vladař o.p.s., Masarykovo náměstí 22, 44101 Podbořany
obálka označena názvem výzvy a identifikací žadatele 

 Prostřednictvím datové schránky na adresu: 
bifdk2j

Žádosti o dotaci, předložené jiným než výše uvedeným způsobem, nebudou akceptovány! 

Žádosti o dotaci, předložené po termínu, nebudou akceptovány!



PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O DOTACI

 Doklad o právní subjektivitě 

 Doklad o ustanovení statutárního zástupce 

 Smlouva o zřízení bankovního účtu 

 Položkový rozpočet projektu 

 Další (např. fotodokumentace, majetkový vztah, plná moc atd.)



KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI



KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ



KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ



KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ



POSOUZENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

 1. FÁZE - KONTROLA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOST 

 2. FÁZE - KONTROLA VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

 VÝBĚR PROJEKTŮ



POSOUZENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 

 2 pracovníci (etický kodex) 

 Do 7 PD od ukončení příjmu žádostí 

 Možnost nápravy/doplnění do 5 PD prostřednictvím kontaktního e-mailu 

 Řeší administrativní pracovník/asistent 

 Možnost námitek do 3 PD prostřednictvím kontaktního e-mailu 

 Řeší kontrolní výbor



POSOUZENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

Kontrola věcného hodnocení 

 Výběrová komise (etický kodex) 

 Do 10 PD od ukončení kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí 

 Neexistuje možnost nápravy/doplnění 

 Nutnost splnit minimální bodovou hranici

 Seznam projektů dle bodového ohodnocení 

 V případě rovnosti rozhoduje datum a čas podání žádosti o dotaci 

 Možnost námitek do 3 PD prostřednictvím kontaktního e-mailu 

 Řeší kontrolní komise



POSOUZENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

Výběr projektů 

 Rozhodovací komise (etický kodex) 

 Do 10 PD od ukončení kontroly věcného hodnocení 

 Seznam projektů dle bodového ohodnocení (od nejvyššího po nejnižší, v případě 

shody dle času podání žádosti) a možnosti finanční alokace výzvy

 Informování žadatelů pomocí kontaktního e-mailu



SMLOUVA O POSKYTNUTÍ A ČERPÁNÍ DOTACE

 Na poskytnutí dotace není právní nárok

 Smlouva o poskytnutí dotace

 Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve Smlouvě

 Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt 

 Využití pouze na financování projektu schváleného Poskytovatelem dotace

 Publicita

 Možnost krácení

 Změny během realizace projektu – vždy konzultovat s MAS Vladař

 Kontrola využití dotace dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů



ZÁVĚREČNÉ VYUČTOVÁNÍ 

A VYHODNOCENÍ DOTACE

Závěrečnou zprávu a vyhodnocení doručte:

 Doporučeně poštou s dodejkou na adresu: 
MAS Vladař o.p.s., Masarykovo náměstí 22, 44101 Podbořany, 

obálka označena názvem výzvy a identifikací žadatele 

 Osobně na adresu: 

MAS Vladař o.p.s., Masarykovo náměstí 22, 44101 Podbořany, 
obálka označena názvem výzvy a identifikací žadatele 

 Prostřednictvím datové schránky na adresu: 
bifdk2j



ZÁVĚREČNÉ VYUČTOVÁNÍ 

A VYHODNOCENÍ DOTACE

 Předložit do 30 KD po ukončení realizace

 Dle přílohy č. 6 výzvy

 Kontrola do 10 PD (MAS Vladař) 

 V případě nedostatků – 5 PD na nápravu (žadatel)

 Po schválení kompletní dokumentace – do 5 PD odeslání finančních 
prostředků příjemci (MAS Vladař)



DŮLEŽITÉ ODKAZY

 Odkazy

Výzva Ústeckého kraje ZDE

Výzva MAS Vladař ZDE

SCLLD MAS Vladař ZDE

Web MAS Vladař ZDE

https://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1730763&n=dotacni-program-podpora-komunitniho-zivota-na-venkove-pro-rok-2019&p1=204744
https://www.vladar.cz/podpora-komunitniho-zivota-na-venkove-uk-vypis-text-93.html
https://www.vladar.cz/strategie-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje-mas-vladar-vypis-text-22.html
http://vladar.cz/


KONTAKTY

 Ing. Josef Ryšavý

telefonní číslo: (+420) 608 025 123

email: josef.rysavy@vladar.cz

 Dana Lněníčková

telefonní číslo: (+420) 774 170 428

email: dana.lnenickova@vladar.cz

Kontaktní osoby pro výzvu

mailto:josef.rysavy@vladar.cz
mailto:dana.lnenickova@vladar.cz


DĚKUJEME ZA POZORNOST

Těšíme se na Vaše projektové záměry 


