
 

 
1 

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s. 

vyhlašuje Výzvu MAS  
na podporu aktivit v rámci programu Malý LEADER 

podpořeného z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje 
 

IDENTIFIKACE MAS: 

Název MAS:              Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s. 

IČO:                          27037215 

Sídlo MAS:                Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov 

Webové stránky:      http://zivepomezi.cz/ 

 

 

ÚZEMNÍ VYMEZENÍ: 

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.    

       

 

CÍL VÝZVY:  

Malý LEADER“ je aktivitou Místní akční skupiny (MAS) Živé pomezí Krumlovsko – 

Jevišovicko, z.s. a jeho cílem je podpořit rozvoj a zlepšení kvality života v naší venkovské 

oblasti. Hlavním účelem programu je pomoci realizovat akce, které jsou prospěšné lidem 

na území a přispívají k rozvoji spolkového a zájmového života, ke spolupráci místních 

komunit nebo ochraně kulturního a přírodního dědictví. 

 

 

PODPOROVANÉ OBLASTI: 

• veřejně přístupné společenské akce 

 

Místo realizace projektu musí být na území MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, 

z.s.  

 

 

DOBA REALIZACE AKCE:  

1. 8. – 31. 11. 2020. 

 

 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: 

Žadatel musí mít místo bydliště, sídlo nebo provozovnu na území MAS Živé pomezí 

Krumlovsko – Jevišovicko, z.s.  

Oprávněným žadatelem mohou být:  

 

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

obce),  

 

2) Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

Svazky obcí),  

 

3) Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 

Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 

Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů 

(nadace), (dále NNO),  
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4) Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy 

obce, svazky obcí (dále Zájmová sdružení právnických osob)  

 

5) Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského 

vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých 

zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), (dále Církve a jejich 

organizace),  

 

6) Příspěvkové organizace zřízené obcí.  

 

7) Fyzická nebo právnická osoba, která podniká dle živnostenského zákona 

455/1991 Sb.  

 

 

FINANČNÍ RÁMEC VÝZVY 

Žadatel zabezpečuje financování realizace akce nejprve z vlastních zdrojů. Maximální 

výše podpory – 5 000,- Kč na žadatele.  

Maximální výše podpory – 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 

podpora.  

Předpokládaná alokace na výzvu je 40 000,- Kč. 

 

 

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. 

Následné hodnocení předložených projektů provádí výkonná rada. Výsledné bodové 

hodnocení od příslušných hodnotitelů bude sečteno, podle toho bude stanoveno pořadí 

žádostí. Při shodném počtu bodů bude výše v pořadí uvedena žádost, která byla dříve 

podána. Z průběhu jednání bude pořízen zápis a seznam podle bodového hodnocení 

seřazených žádostí.  

Každému žadateli bude zasláno oznámení o výběru na uvedené kontakty. Úspěšným 

žadatelům budou zároveň podány informace týkající se dalších kroků. 

 

 

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 

1. 8. – 14. 8. 2020. 

 

 

ZPŮSOB PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:  

Žádost včetně povinných příloh je možné stáhnout v elektronické podobě z webových 

stránek zivepomezi.cz 

 

Vyplněnou žádost je nutné zaslat elektronicky na email office@zivepomezi.cz 

 

Do předmětu mailu uveďte: Žádost Malý LEADER 

 

Žádost je možné před podáním konzultovat v termínech uvedených jako úřední dny 

pondělí - pátek, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno 

rezervovat. 

Kancelář MAS, Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov 
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ZPŮSOB PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:  

Žádost musí splňovat požadavky výzvy. Žádost musí obsahovat identifikační údaje 

žadatele, musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za žadatele. 

 

• vyplněný formulář žádosti (viz příloha č. 1), opatřený datem a podpisem, kde 

uvede popis projektu, včetně rozpočtu, případně další informace s ohledem na 

obsah hodnotících kritérií) 

 

• doklad právní formy - kopie stanov nebo zřizovací listiny, registračního listu 

organizační složky sdružení, výpisu z příslušného rejstříku. V případě, že je 

žadatelem obec, osvědčení právního statutu se nepředkládá a je dostačující kopie 

dokladu o osobách oprávněných jednat. 

 

 

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 

• Formální správnost vyplněné žádosti (obsahuje všechny požadované náležitosti 

žádosti o dotaci) 

• Soulad s cílem výzvy 

• Soulad s podporovanými oblastmi 

• Posouzení oprávněnosti žadatele 

 

 

HODNOTICÍ KRITÉRIA 

Hodnocení žádostí bude probíhat podle hodnoticích kritérií, jejichž seznam s bodovým 

vyčíslením je uveden v příloze č. 2 této výzvy.  

 

VYHODNOCENÍ A VYÚČTOVÁNÍ AKCE 

Žadatel může čerpat finanční podporu na akce od 1.8. do 31.11.2020. Do měsíce od 

ukončení akce bude podána Žádost o proplacení – faktura vystavená na Živé pomezí 

Krumlovsko – Jevišovicko, z.s. na požadovanou částku. K faktuře budou přiloženy kopie 

daňových dokladů související s realizací způsobilých výdajů a vyhodnocení akce (stručný 

popis akce), včetně dalších příloh (letáky, pozvánky, fotografie, prezenční listiny. Žádost 

o proplacení bude podána stejných způsobem jako u žádosti o dotaci, tj. zaslaná v 

termínu poštou nebo mailem. Do měsíce od předložení žádosti, po jejím překontrolování, 

bude zaslána finanční částka na bankovní účet žadatele. 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE:  

Ing. Petr Krška, manažer MAS   Ing. Lenka Řezáčová, projektový manažer 

mob.: 724 702 722    mob.: 739 210 020  

email: manager@zivepomezi.cz  email: rezacova@zivepomezi.cz 

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ: 

Příjemce je povinen uskutečňovat propagaci akce v souladu s povinnou publicitou, tj. na 

propagačních materiálech uvést loga Jihomoravského kraje a Živé pomezí 

Krumlovsko – Jevišovicko, z.s. (návod na zivepomezi.cz). 

 

Na webových stránkách MAS: zivepomezi.cz jsou v sekci MALÝ LEADER zveřejněny 

všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

• Aktuální znění výzvy 

• Formulář žádosti o finanční podporu 

• Hodnotící kritéria 
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