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MAS Hustopečsko, z. s.  

vyhlašuje 

výzvu na předkládání žádostí do Malého LEADERU, 

 podpořeného z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje 

 
Cíl výzvy 

Cíl „Malého LEADERU“ pro Hustopečsko je podpořit rozvoj a zlepšení kvality života v naší 

venkovské oblasti. Hlavním účelem programu je podpořit jednorázové akce, které jsou 

prospěšné lidem na Hustopečsku a přispívají např. k ochraně kulturního  

a přírodního dědictví, spolupráci místních komunit nebo rozvoji zájmového a spolkového 

života.  

 

Vymezení předmětu výzvy 

Podpořená akce musí být:  

 neinvestičního charakteru;  

 veřejně přístupná;  

 společenského, kulturního nebo sportovního charakteru;  

 místo realizace akce musí být na území MAS Hustopečsko. 

 Doba realizace akce od 1. 9. 2019 – 30. 11. 2019.  

Oprávnění žadatelé 

Žadatel musí mít místo bydliště, sídlo nebo provozovnu na území MAS Hustopečsko. 

Oprávněným žadatelem mohou být:   

 Obce 

 Svazky obcí 

 Spolky a sdružení 

 Příspěvkové organizace zřízené obcí 

 Fyzická nebo právnická osoba, která podniká dle živnostenského zákona 455/1991 Sb. 

Finanční rámec výzvy 

Žadatel zabezpečuje financování realizace akce nejprve z vlastních zdrojů.   

Celkové náklady na akci –  max. 10 000,- Kč na žadatele.  

    min.   2 000,- Kč na žadatele. 
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Maximální výše podpory – 60 % z celkových nákladů na akci. 

Předpokládaná alokace na výzvu je 60 000,- Kč.   

 

Popis výdajů 

Způsobilé výdaje:   

 propagační materiál  

 odměna pro účinkující  

 nájemné (případ, kdy akci není možné uskutečnit v prostorách zdarma)  

 občerstvení  

 věcné ceny do soutěže nepřevyšující 499,- Kč na osobu, v celkové výši nepřevyšující 
20 % z dotace  

 cestovné 

 vybavení nutné pro realizaci akce (neinvestičního charakteru)  do výše 2000,- Kč/ks 
  
Nezpůsobilé výdaje:   

 mzdy  

 kancelářské potřeby  

 výdaje na energie, vodné, stočné apod.  

 pojištění majetku a osob  

 financování podnikatelských aktivit  

 věcné ceny do soutěže převyšující částku 500,- Kč na osobu 
 

Termín příjmu žádostí 
 
Termín příjmu žádostí: od 1. 8. 2019 do 30. 9. 2019 
 

Způsob a místo podání 
 
Žádost včetně povinných příloh je možné stáhnout v elektronické podobě z webových 
stránek www.mashustopecsko.cz. 
  
Žádost je možné před podáním konzultovat prostřednictvím emailu 
info.mashustopecsko@gmail.com nebo osobně po domluveném termínu na tel. čísle 
+420 774 113 357 nebo +420 774 364 013. 
  
Vyplněnou žádost je možné zaslat elektronicky, písemně nebo předat osobně na adresu: 
MAS Hustopečsko, z. s., kancelář na ul. Tovární 22 (budova Hantály, a.s.), 691 06  Velké 
Pavlovice. 
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Náležitosti žádosti 

 
Žádost musí splňovat požadavky výzvy. Žádost musí obsahovat identifikační údaje žadatele, 
musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem za žadatele.  
 

 vyplněný formulář žádosti (viz příloha č. 1), opatřený datem a podpisem, kde je 
uveden popis projektu, včetně rozpočtu (žadatel uvede název akce, místo realizace, 
cíl akce, cílové skupiny, přehledný popis akce, případně další informace s ohledem na 
obsah hodnotících kritérií) 

 čestné prohlášení o osobách oprávněných jednat za žadatele (viz příloha č. 3) 
 

Hodnotící kritéria 
 
Hodnocení žádostí bude probíhat podle hodnoticích kritérií, jejichž seznam s bodovým 
vyčíslením je uveden v příloze č. 2 této výzvy.  
  

 Organizační připravenost – akce má zajištěný realizační tým, jasně vymezený obsah a 
rozpočet, rozpracovanou přípravu a průběh.  

 Cílové skupiny – akce je zaměřena alespoň na jednu z cílových skupin – děti, senioři.  

 Podpora spolků – podpora akcí, které organizují spolky.  

 Vstupné akce – vstupné je povinné, dobrovolné nebo akce je zdarma.  

 Přínos a inovativnost akce – akce podnítí nové nebo obnoví zaniklé společenské 
aktivity.  

 Aktivní spolupráce s MAS – organizátor akce je členem MAS Hustopečsko, z. s.. 
 

Kritéria přijatelnosti 
 

 Formální správnost vyplněné žádosti (obsahuje všechny požadované náležitosti 
žádosti o dotaci)  

 Soulad s cílem výzvy  

 Soulad s vymezeným předmětem akce  

 Posouzení oprávněnosti žadatele 

 Vypořádané závazky vůči MAS (členské příspěvky) 
 

Hodnocení a výběr žádostí 
 
Po ukončení příjmu žádostí provede kancelář MAS kontrolu přijatelnosti žádostí dle kritérií 
přijatelnosti uvedených v této výzvě. V případě neúplnosti bude žadatel do 5 dnů od 
ukončení příjmu žádostí vyzván k doplnění údajů. Pokud nedojde k doplnění nebo pokud 
nebude žádost v souladu s kritérii přijatelnosti, bude administrace žádosti ukončena.  
 
O přijatých žádostech bude dále rozhodovat Výběrová komise MAS Hustopečsko. Výsledné 
bodové hodnocení od příslušných hodnotitelů bude sečteno, podle toho bude stanoveno 
pořadí žádostí. Při shodném počtu bodů bude upřednostněna žádost, která byla dříve 
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zaregistrována. Z jednání komise bude vyhotoven zápis a seznam podle bodového hodnocení 
seřazených žádostí, který bude předán ke schválení radě MAS a bude k dispozici na 
webových stránkách www.mashustopecsko.cz.  Každému žadateli bude zasláno oznámení o 
výběru na uvedené kontakty. Úspěšným žadatelům budou zároveň podány informace týkající 
se dalších kroků. Pokud žadatel nebude nesouhlasit s výsledkem výběru, může do 7 dnů ode 
dne zveřejnění podat písemnou stížnost na adresu sídla MAS.   
 

Vyhodnocení a vyúčtování akce 
 
Žadatel může čerpat finanční podporu na akci od 1. 9.2019 do 30.11.2019. Do měsíce od 
ukončení akce bude podána Žádost o proplacení – faktura vystavená na MAS Hustopečsko 
na požadovanou částku. K faktuře budou přiloženy 1) kopie daňových dokladů související s 
realizací způsobilých výdajů a 2) vyhodnocení akce (stručný popis akce), včetně 3) dalších 
příloh (letáky, pozvánky, fotografie, prezenční listiny). Pokud bude k akci vyhotoven 4) 
propagační materiál musí dodržovat povinnou publicitu, tj. na propagačních materiálech 
uvést loga Jihomoravského kraje a MAS Hustopečsko (návod na www.mashustopecsko.cz). 
Žádost o proplacení bude podána stejných způsobem jako u žádosti o dotaci, tj. zaslaná v 
termínu poštou nebo mailem či doručena osobně do kanceláře MAS. Do měsíce od 
předložení žádosti, po jejím překontrolování, bude zaslána finanční částka na bankovní účet 
žadatele.  
 

Kontaktní osoba 
 
Ing. Michal Zich, +420 774 113 357, info.mashustopecsko@gmail.com,  
Ing. Přemysl Pálka, +420 774 364 013, info.mashustopecsko@gmail.com 
 
 

 

Příloha č. 1 Formulář žádosti o dotaci 

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria 

Příloha č. 3 Čestné prohlášení o osobách oprávněných jednat za žadatele 
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Příloha č. 1 Formulář žádosti  

 
ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU 

 

Malý LEADER MAS Hustopečsko 
 

INFORMACE O ŽADATELI 
Žadatel: 

Adresa: 

Statutární zástupce (jméno, příjmení, titul): 

Telefon: 

E-mail: 

Osoba zodpovědná za akci (jméno, příjmení, titul): 

Telefon: 

E-mail: 

IČO/DIČO: 

Právní forma: 

Číslo bankovního účtu: 

POPIS AKCE 

Název akce: 
 

Datum a místo konání akce: 
 

Cíl akce: 
 

Cílové skupiny: 
 

Přehledný popis akce: 
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ROZPOČET AKCE 

Celkové náklady na akci:  
 
 

Výše požadované dotace: 
 

Ostatní zdroje (veřejné, soukromé, vlastní): 

 

 
 

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE 

 

Žadatel souhlasí s poskytnutím veškerých informací týkajících se této žádosti. Veškerá osobní data 

budou chráněna v souladu se zněním zákona č. 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů. 

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti důležité 

pro posouzení žádosti. 

 

V    dne 

 

Podpis statutárního zástupce 
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Příloha č. 2 Hodnotící kritéria 

HODNOTICÍ KRITÉRIA 

Malý LEADER MAS Hustopečsko 

  

Kritérium č. 1 – Organizační, technická a finanční připravenost 

Akce je organizačně připravená - má zřejmou přípravu a průběh. 1 bod 

Akce je organizačně a technicky připravená – má zřejmou přípravu a průběh, je 
realizována v budově, popř. pokud je realizován pod širým nebem, žadatel má 
zajištěnu ochranu akce před povětrnostními vlivy. 

2 body 

Akce je organizačně, technicky i finančně připravená - má zřejmou přípravu a 
průběh, je realizována v budově, popř. pokud je realizován pod širým nebem, 
žadatel má zajištěnu ochranu akce před povětrnostními vlivy a výše nákladů je 
přiměřená rozsahu a povaze akce. 

3 body 

  

Kritérium č. 2 – Cílové skupiny (děti, senioři)  

Akce nemá dopad na cílové skupiny na děti a seniory. 1 bod 

Akce má dopad na cílové skupiny děti a seniory. 3 body 

 

Kritérium č. 3 – Podpora spolků 

Akci neorganizuje spolek. 1 bod 

Akci organizuje alespoň jeden spolek společně s dalšími subjekty. 2 body 

Akci organizuje pouze spolek. 3 body 

 

Kritérium č. 4 – Výdělečnost akce 

Na akci bude vybíráno vstupné. 1 bod 

Na akci bude vybíráno dobrovolné vstupné. 2 body 

Akce bude zadarmo. 3 body 

 

Kritérium č. 5 – Přínosy a inovativnost akce 

Díky akci se udržují a uchovávají stávající kulturně společenské nebo sportovní 
aktivity. 

1 bod 

Díky akci se obnoví zaniklé tradiční kulturně společenské nebo sportovní 
aktivity. 

2 body 

Akce uplatňuje inovativní přístup, doposud v regionu MAS nerealizovaný. 3 body 
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Kritérium č. 6 – Aktivní spolupráce s MAS 

Akci organizuje organizace, která s MAS Hustopečsko aktivně nespolupracuje. 1 bod 

Akci organizuje člen MAS Hustopečsko. 3 body 
 

Celkem 18 bodů  

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 10.  

V případě rovnosti bodů rozhoduje datum a čas podání žádosti. 


