Podpora komunitního života
na venkově 2021 ÚK
TERMÍN KONÁNÍ: 8. 11. 2021 OD 17:00
MÍSTO KONÁNÍ: MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 22, PODBOŘANY

PROGRAM
SEMINÁŘE



PŘEDSTAVENÍ VÝZVY



ČASOVÉ NASTAVENÍ VÝZVY



FINANČNÍ NASTAVENÍ VÝZVY



OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ



PODMÍNKY VÝZVY



CÍL VÝZVY



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
ČÍSLO VÝZVY
DRUH VÝZVY

Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK
2021/UK/1
kolová

ČASOVÉ NASTAVENÍ VÝZVY


Zahájení příjmu žádostí o dotaci

27. 10. 2021, 12:00 hod.



Ukončení příjmu žádostí o dotaci

26. 11. 2021, 24:00 hod.



Projednání projektů ve výběrové komisi

prosinec 2021



Projednání projektů v rozhodovací komisi

leden 2022



Realizace projektů

od 01. 07. 2021 do 31. 03. 2022



Předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu

do 20. 04. 2022

FINANČNÍ NASTAVENÍ VÝZVY


Celková finanční alokace

264.938,00 Kč



Min. výše podpory na projekt

5.000,00 Kč



Max. výše podpory na projekt

20.000,00 Kč



Výše dotace

80 %



Forma dotace

ex post



Výše spoluúčasti

20 %



Podpořeno předpoklad

cca 15+ 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 ( na území MAS Vladař v rámci
Ústeckého kraje)



Projekt musí mít přímý dopad na území MAS Vladař v Ústeckém kraji



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

CÍL VÝZVY

Podpora komunitního života na území MAS Vladař o.p.s. v ÚK


Měkké akce



Údržba a obnova



Kulturní akce



občanské vybavenosti



Sportovní akce



veřejného prostoru



Vzdělávací akce



rozvoj spolkové činnosti



aktivizace místního potenciálu

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE


Nákup služeb, vybavení, zařízení apod.



Pouze výdaje vynaložené na realizaci projektu s širším dopadem.



Výdaj musí vyhovovat zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti.



Výdaj vzniklý v přímé souvislosti s realizací projektu
(byl uhrazen 1. 7. 2021 do 31. 3. 2022)



Výdaj musí být identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními
podpůrnými účetními doklady

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE


Pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku



Pořízení dlouhodobého nemovitého i movitého majetku



Pořízení drobného majetku nad 50 % celkových způsobilých nákladů projektu



Úroky, penále, pokuty a jiné sankce



Náklady na občerstvení převyšující 20 % celkových způsobilých nákladů projektu



Odměny pro účastníky akcí převyšující 20 % celkových způsobilých nákladů projektu



Nájemné s následnou koupí (leasing)



Cestovné, mzdy včetně odvodů



Nelze podporovat projekty, které budou/byly v roce 2021-2022 podporovány z jiných
dotačních titulů Ústeckého kraje.



Nelze podporovat udržování již dříve realizovaných projektů.

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


Položkový rozpočet projektu



Doklad o právní subjektivitě (liší-li se od veřejně dostupných
informací na justice.cz)



Doklad o ustanovení statutárního zástupce (liší-li se od veřejně
dostupných informací na justice.cz)



Další (např. fotodokumentace, majetkový vztah, plná moc atd.
je-li relevantní ve vztahu k realizaci projektu)

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
Název výběrového kritéria
1.

2.

Soulad s cíli a podporovanými aktivitami
výzvy

Soulad s podmínkami výzvy

3.

Oprávněnost žadatele

4.

Celkové způsobilé výdaje projektu (CZV)

5.

Potřebnost

Popis výběrového kritéria

ANO/NE

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy

ANO

Projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy

NE

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy

ANO

Projekt není v souladu s podmínkami výzvy

NE

Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele

ANO

Žadatel nesplňuje definici oprávněného žadatele

NE

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů

ANO

Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů

NE

Žadatel uvádí jasné důvody a přínosy realizace projektu

ANO

Žadatel neuvádí jasné důvody a realizace přínosy projektu

NE

Projekt je svým zaměřením v souladu se SCLLD

ANO

6.

Soulad se SCLLD

Projekt není svým zaměřením v souladu se SCLLD

NE

Projekt je svým zaměřením v souladu s Programem rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

ANO

7.

Soulad se Strategií rozvoje Ústeckého
kraje do roku 2027

Projekt není svým zaměřením v souladu s Programem rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

NE

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ
KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ
Název výběrového kritéria

Popis výběrového kritéria

ANO/NE
ANO

1.

Žádost o dotaci je podána v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti
(soulad žádosti o dotaci s přílohami)
Žádost o dotaci není podána v předepsané formě a neobsahuje všechny náležitosti
(soulad žádosti o dotaci s přílohami)

NE

Žádost o dotaci je podepsána oprávněným zástupcem žadatele

ANO

Žádost o dotaci není podepsána oprávněným zástupcem žadatele

NE

2.

Forma žádosti o dotaci

Podpis zástupce

K žádosti o dotaci jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti uvedené ve výzvě ANO
3.

Přílohy

K žádosti o dotaci nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti uvedené
ve výzvě

NE

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
Název výběrového kritéria

1.

Popis výběrového kritéria

Komunita je zapojena do projektu ve všech fázích realizace (příprava, průběh, výstupy)
25 bodů
Jak projekt zapojuje komunitu do realizace
Komunita se do realizace projektu zapojuje ve fázi výstupů projektu a během jedné z fází příprava/průběh 15 bodů
projektu?
Komunita je zapojena pouze formou využívání výstupů projektu (návštěvníci, …)
5 bodů
Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován, je do 500 obyvatel

2.

3.

4.

Body

Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován, je v rozmezí od 501 do 1 000 obyvatel
Velikost obce, ve které je projekt realizován
Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován, je v rozmezí od 1 001 do 2 000 obyvatel
(stav k 31. 12. 2020)
Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován, je v rozmezí od 2 001 do 5 000 obyvatel

Výše požadované dotace

Je projekt převážně zaměřen na zapojení
mládeže a seniorů?

Minimální bodová hranice
Maximální bodová hranice

50 bodů
100 bodů

30 bodů
25 bodů

20 bodů
15 bodů

Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován, je v rozmezí od 5 001 a více obyvatel

10 bodů

Do 10 000 Kč

20 bodů

Do 15 000 Kč

15 bodů

Do 20 000 Kč

0 bodů

Projekt se svou realizací zapojuje do některé z fází jak mládež, tak seniory.

25 bodů

Projekt se svou realizací zapojuje do některé z fází mládež nebo seniory.

15 bodů

Projekt nezapojuje do žádné z fází realizace mládež či seniory.

(pro výběr projektu k financování)
(pro výběr projektu k financování)

5 bodů

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 10 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 komise

POSOUZENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
Kontrola věcného hodnocení


Výběrová komise (etický kodex)



Do 15 PD od ukončení kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí



Není možnost nápravy/doplnění



Nutnost splnění minimální bodové hranice (50 bodů)



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 15 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

Strategie rozvoje ÚK do 2027 ZDE
SCLLD MAS Vladař

ZDE

Web MAS Vladař

ZDE

KONTAKTY

Kontaktní osoby pro výzvu


Ing. Josef Ryšavý

telefonní číslo: (+420) 608 025 123
email: josef.rysavy@vladar.cz



Dana Lněníčková

telefonní číslo: (+420) 731 189 893
email: dana.lnenickova@vladar.cz

DĚKUJEME ZA POZORNOST
Těšíme se na Vaše projektové záměry 

