Seminář pro žadatele
Výzva: Podpora komunitního života na venkově v území
MAS České středohoří

Termín konání: 24.8.2021 od 10 hodin
Místo konání: Ploskovice 50
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Program semináře
1. Představení výzvy
2. Časové nastavení výzvy
3. Finanční nastavení výzvy

4. Oprávnění žadatelé
5. Podmínky výzvy
6. Oblasti podpory
7. Způsobilé a nezpůsobilé výdaje

8. Jak požádat o dotaci
9. Hodnocení žádosti
10. Kritéria FNaP a VH
11. Smlouva, závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace
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Představení výzvy
Výzva je vyhlašována v rámci programu Ústeckého kraje: Podpora komunitního života
na venkově pro rok 2021

https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-titul-podpora-komunitniho-zivota/d1757673/p1=212220
Výzva MAS České středohoří:
Název: Podpora komunitního života na venkově v území MAS České středohoří
Číslo: 2021/1
Druh výzvy: Kolová
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Časové nastavení výzvy
Vyhlášení výzvy: 16.8.2021
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 30.8.2021 v 8 hodin.
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 8.9.2021 ve 12 hodin
Hodnocení projektů (FNaP, výběrová komise): do 30.9.2021
Výběr projektů (správní rada): do 14.10.2021
Realizace projektů: od 16.8.2021 do 28.2.2022
Předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu: do 30 kalendářních dní od ukončení realizace
akce, nejpozději do 30.3.2022
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Finanční nastavení výzvy
Celková finanční alokace výzvy (CZV/dotace): 251 450 Kč / 213 732 Kč
Min. výše CZV na projekt: 10 000 Kč
Max. výše CZV na projekt: 50 000 Kč
Výše podpory: 85%
Výše spoluúčasti: 15%
Forma podpory: Ex post
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Oprávnění žadatelé
• Obecně prospěšná společnost
• Spolek

• Ústav
• Obec
• Příspěvková organizace, zřizovaná obcí nebo Ústeckým krajem

• Školy a školská zařízení
• Církev nebo církevní organizace

Žadatel musí mít místo bydliště, sídlo, provozovnu nebo jinak prokazatelně působit na území
členských obcí MAS České středohoří.
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Podmínky výzvy
• Cílem je podpořit komunitní život na venkově
• Podpora směřuje do 2 oblastí (je přípustná kombinace oblastí)
• Projekt musí být v souladu se Strategií CLLD MAS České středohoří, z.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 České středohoří
• Jeden žadatel může podat maximálně 2 žádosti; 1 žádost = 1 projekt/akce
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Oblast podpory I.
•
•
•
•
•
•

Akce zaměřené na rozvoj spolkové činnosti v území
Informační akce
Akce zaměřené na výměnu znalostí, zkušeností
Akce zaměřené na výměnu příkladů dobré praxe
Akce zaměřené na aktivizaci místního potenciálu
Měkké akce (besedy, přednášky, workshopy, dny otevřených dveří …)
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Oblast podpory II.
•
•
•
•

Kulturní akce
Společenské akce
Sportovní akce
Měkké akce (slavnosti, poutě, svátky, turnaje, koncerty …)

•

V rámci realizace projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a
veřejného prostoru nebo nákup drobných předmětů a drobného vybavení nezbytných pro realizaci
aktivity. Na zakoupení drobného dlouhodobého majetku lze využít maximálně 50% částky přidělené
dotace, přičemž finanční částka nesmí překročit 10 000 Kč.
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Podmínky podpořené akce
• Musí být veřejně přístupná
• Musí být společenského, kulturního, sportovního nebo vzdělávacího
charakteru
• Nesmí se jednat o projekt, který bude v letech 2021-2022 současně
podporován z jiných dotačních titulů ÚK
• Místo realizace akce musí být na území členské obce MAS ČS

10

Způsobilé výdaje
• Pouze výdaje vynaložené na realizaci projektu
• Výdaje vzniklé v přímé souvislosti s realizací projektu - byly uhrazeny
od 16.8.2021 do 28.2.2022
• Výdaj musí být identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními
podpůrnými účetními doklady
• Výdaj musí vyhovovat zásadám efektivnosti, účelnosti a
hospodárnosti
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Nezpůsobilé výdaje
•
•
•
•
•
•
•

Mzdy
Kancelářské potřeby
Výdaje na energie, vodné, stočné apod.
Pojištění majetku a osob
Financování podnikatelských nebo výdělečných aktivit
DPH pro plátce DPH
Reprezentativní náklady (raut, catering, alkohol apod.)
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Jak požádat o dotaci
• Žadatel předkládá žádost o podporu, včetně příloh, na předepsaném formuláři
• Osobně na adresu: Ploskovice 50, 411 42, mezi 8. – 14. hodinou po předchozím
objednání
• A dále žádost dodat v elektronické podobě na CD nebo jiném datovém nosiči osobně
na adresu MAS ČS nebo prostřednictvím datové schránky (jhezsjw) nebo e-mailem na
adresu: administrativa@mascs.cz nejpozději do 8.9.2021 do 12 hodin.

Žádost o dotaci, předložená jiným než výše uvedeným způsobem, nebude
akceptována!
Žádost o dotaci, předložená po termínu, nebude akceptována!
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Žádost o dotaci a její přílohy
•
•
•
•
•
•

Žádost o podporu
Podrobný popis projektu
Položkový rozpočet akce
Doklad o právní formě žadatele
Doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce žadatele
Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu
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Hodnocení žádosti o dotaci

1. Fáze – kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
2. Fáze – kontrola věcného hodnocení
Výběr projektů
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Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
• Do 5 PD od ukončení příjmu žádostí
• Pracovníci MAS ČS (etický kodex)
• Možnost nápravy/doplnění do 3 PD prostřednictvím kontaktního
e-mailu
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Kritéria formálních náležitostí
Kritéria formálních náležitostí
Název kritéria
1.

2.

3.

Žádost o dotaci je podána v předepsané
formě

Žádost o dotaci je podepsaná oprávněným
zástupcem žadatele

Popis kritéria
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)

ANO/NE
ANO
NE

Žádost o dotaci je podepsána oprávněným zástupcem žadatele

ANO

Žádost o dotaci není podepsána oprávněným zástupce žadatele

NE

K žádosti o dotaci jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti
Jsou doloženy všechny povinné přílohy
uvedené ve výzvě
požadované v dokumentaci k výzvě MAS a
K žádosti o dotaci nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově nesplňují
obsahově splňují všechny náležitosti
náležitosti uvedené ve výzvě

ANO
NE
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Kritéria přijatelnosti
Kritéria přijatelnosti
Název kritéria
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy
MAS

Žadatel splňuje definici oprávněného
žadatele

Projekt respektuje minimální a maximální
hranici celkových způsobilých výdajů

Potřebnost realizace projektu je
odůvodněná

Popis kritéria
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy
Projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS
Projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS
Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele
Žadatel nesplňuje definici oprávněného žadatele
Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů
Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů
Žadatel uvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu
znamenat
Žadatel neuvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu
znamenat

Projekt je svým zaměřením v souladu se
schválenou Strategií komunitně vedeného
místního rozvoje pro území MAS České
středohoří na období 2014 - 2020 1

Projekt je svým zaměřením v souladu se SCLLD

Projekt je svým zaměřením v souladu se
Strategií rozvoje Ústeckého kraje do roku
2027 2

Projekt je svým zaměřením v souladu se Strategií rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

Projekt není svým zaměřením v souladu se SCLLD

Projekt není svým zaměřením v souladu se Strategií rozvoje Ústeckého kraje do roku
2027

ANO/NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
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Věcné hodnocení
•
•
•
•
•
•

Výběrová komise (etický kodex)
Do 10 PD od ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti
Neexistuje možnost nápravy/doplnění
Nutnost splnit minimální bodovou hranici
Seznam projektů dle bodového ohodnocení
Při shodném počtu bodů bude upřednostněna žádost s nižšími CZV
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Kritéria věcného hodnocení
Kritéria
Název kritéria

Maximální počet bodů: 90 bodů

Popis kritéria

Max počet bodů

10 bodů - Žadatel má s realizací projektu obdobné náročnosti prokazatelné zkušenosti

5 bodů - Žadatel nemá podle popisu projektu zkušenosti s realizací projektu obdobné náročnosti

Minimální počet bodů, kterého
musí projekt dosáhnout: 45 bodů

10 bodů - Žadatel zajistil projekt po stránce personální a organizační relevantně k velikosti a charakteru projektu a to pro
přípravnou a realizační část. Žadatel popsal personální a organizační zajištění projektu - příloha č. 2 "Popis projektu"
0 bodů - Žadatel neuvádí personální a organizační zajištění projektu
10 bodů - Mezi jednotlivé členy projektového týmu jsou jasně rozděleny kompetence a tomu odpovídající odpovědnost
vztahující se zejména k funkci v rámci managementu projektu. Rovněž je uvedena organizace a popis zapojení jednotlivých
členů projektového týmu - příloha č. 2 "Popis projektu"

0 bodů - Žadatel nepopsal kompetence a odpovědnost členůl projektového týmu

1.

60

Organizační a technická připravenost akce
10 bodů - Žadatel sestavil odpovídající a reálný harmonogram celé akce - příloha č. 2 "Popis projektu"

0 bodů - Žadatel neuvedl do popisu projektu Harmonogram akce

10 bodů - Žadatel má zajištěno odpovídající technické zázemí a vybavenost - příloha č. 2 "Popis projektu"

0 bodů - Žadatel v popise projektu neuvádí, jak má zajištěno technické zázemí a vybavenost ve vztahu k projektu

10 bodů - Žadatel identifikoval relevatní a reálná rizika projektu, která mohou ohrozit jeho realizaci a udržitelnost. Dále uvedel
řešení eliminaci rizik s ohledem na charakter a velikost rizika - příloha č. 2 "Popis projektu"

0 bodů - Žadatel neuvádí žádná rizika projektu.
10 bodů - Žadatel předložil přehledný a srozumitelný rozpočet, způsobilé i nezpůsobilé výdaje jsou dostatečně podrobně
popsány - příloha č. 3 "Položkový rozpočet akce"

2.
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Finanční připravenost akce
0 bodů - Rozpočet není přehledný a srozumitelný

10 bodů - Projekt je zaměřen na širokou veřejnost

3.

10

Zaměření projektu
5 bodů - Projekt je úzce zaměřen na jednu skupinu obyvatelstva (např. pouze senioři, pouze děti)

10 bodů - Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován, je v rozmezí do 500 obyvatel včetně (stav k 31.12.2020)

4.

Velikost obce, ve které je projekt realizován

5 bodů - Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován, je v rozmezí od 501 - 2 000 do obyvatel včetně (stav k 31.12.2020)

0 bodů - Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován, je od 2 001 a více obyvatel (stav k 31.12.2020)

10
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Výběr projektů
• Správní rada (etický kodex)
• Do 10 PD od ukončení kontroly věcného hodnocení
• Seznam projektů dle bodového ohodnocení (od nejvyššího po
nejnižší, v případě shody dle výše CZV) a možnosti finanční alokace
výzvy
• Informování žadatelů pomocí kontaktního e-mailu
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Smlouva o poskytnutí a čerpání dotace
•
•
•
•

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
• Změny během realizace projektu – vždy konzultovat s MAS ČS
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Závěrečná zpráva a vyúčtování realizace projektu
• Závěrečná zpráva o realizaci projektu
• Do 30 kalendářních dní od ukončení akce, nejpozději do 30.3.2022
• Osobně na adresu: Ploskovice 50, 411 42

• A dále vyúčtování dodat v elektronické podobě na CD nebo jiném datovém nosiči
osobně na adresu MAS ČS nebo prostřednictvím datové schránky (jhezsjw) nebo
e-mailem na adresu: administrativa@mascs.cz
• Proplacení vyúčtování bude provedeno do 30 kalendářních dní od podání
vyúčtování
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Publicita, fotodokumentace
• Na stránkách MAS ke stažení loga - vždy uvádět na tiskovinách a při akcích
• Min 6 fotografií z realizovaného projektu, z toho min 1 fotografie musí
dokumentovat povinnou publicitu (ÚK, MAS ČS) – předložit při vyúčtování
realizace projektu
• Včas zasílat na MAS ČS pozvánky s publicitou
• Při propagaci v tisku – bude vždy uvedeno, že projekt byl podpořen
Ústeckým krajem a MAS České středohoří
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SCLLD MAS České středohoří
https://www.mascs.cz/images/dokumenty/strategie/SCLLD2014schvalene.pdf

Výzva MAS České středohoří
https://www.mascs.cz/vyzvy/podpora-komunitniho-zivota

Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
https://www.kr-ustecky.cz/strategie-rozvoje-usteckeho-kraje-do-roku-2027/ds-100053
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Kontakty

Ing. Jasanský Bohumír
Tel. č . 724 134 539
E-mail: mascs@tiscali.cz

Trnková Alena
Tel. č. 775 678 525
E-mail: administrativa@mascs.cz
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Děkujeme za pozornost
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