
 

 

MALÝ LEADER MAS ROZVOJ KRNOVSKA 

MAS Rozvoj Krnovska vyhlašuje výzvu „Malý LEADER MAS Rozvoj 

Krnovska“ pro rok 2022 

Výzva „Malý LEADER MAS Rozvoj Krnovska“ je financována 

z vlastních zdrojů Rozvoj Krnovska o.p.s. 

  

Cílem je posílit občanskou společnost, regionální identitu a zlepšit kvalitu života 

obyvatel v území MAS Rozvoj Krnovska prostřednictvím podpory aktivit, které 

přispívají k rozvoji regionu realizovanými neziskovými organizacemi, ale i partou 

kamarádů, podnikateli, zájmovými kroužky – prostě nemusíte mít nutně IČ, 

abyste mohli žádat o podporu. 

Snahou je podpořit malé, ale zajímavé akce pro veřejnost. 

V roce 2022 mohou být podpořeny projekty, které budou zaměřeny na jednu nebo 

více těchto oblastí: 

1. Aktivity se společenským, kulturním nebo sportovním charakterem 

2. Místní tradice, přírodní dědictví a umění 

3. Zdravý životní styl a prevence negativních společenských jevů  

 Podmínky pro poskytnutí podpory: 

✓ Doba realizace projektu od 1.1.2022 do 31.10.2022 

✓ Místo realizace projektu musí být na území MAS Rozvoj Krnovska (mapa 

a seznam obcí je k dispozici 

zde: https://www.maskrnovsko.cz/mas/seznam-obci/ 

✓ Podpořený projekt musí být veřejně přístupný. 

✓ Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost. 

✓ Na příspěvek není právní nárok. 

✓ Alokace výzvy: 100 000 Kč (min. 5 000 Kč, max. 10 000 Kč na 1 projekt) 

✓ Oprávněným žadatelem mohou být neziskové organizace, aktivní občané, 

podnikatelé, zájmové kroužky apod. působící/sídlící na území MAS 

Rozvoj Krnovska (o oprávněnosti žadatele rozhoduje MAS) 

✓ Spoluúčast: 0% 

✓ Na akci a propagačních materiálech/médiích, jakož i na webu žadatele 

(pokud provozuje své webové stránky) bude uvedeno čitelné  

a viditelné logo MAS Rozvoj Krnovska 

✓ Podrobnosti jsou uvedeny v textu Výzvy – viz příloha 
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Podání žádosti o podporu: 

✓ Žádost musí být podána na předepsaném formuláři osobně nebo poštou na 

adresu poskytovatele – viz kontaktní údaje 

✓ Obálku označte viditelně odesílatelem a textem „NEOTVÍRAT – MALÝ 

LEADER 2022“ 

✓ Žádosti lze podávat do 28.2.2022 do 12:00 hodin (do tohoto termínu 

musí být žádosti doručeny) 

Kontaktní údaje: 

✓ Rozvoj Krnovska o.p.s., Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, Hlavní 

náměstí 104, 794 01 Krnov (Evropský dům, 2. patro) 

✓ E-mail: team@maskrnovsko.cz 

✓ Tel.:+420 603 740 650, 554 646 200, 737 772 735 

✓ Kontaktní osoby: Martina Jalamasová, Ing. Jana Dokoupilová, Romana 

Drcmánková 

✓ Konzultace probíhají po telefonické domluvě v kanceláři v Osoblaze i v 

Krnově  

 

Přílohy: 

1. Text výzvy 

2. Formulář žádosti o podporu 

3. Formulář rozpočtu projektu 

4. Čestné prohlášení 

5. Vyúčtování projektu 
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