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Rozvoj Krnovska o.p.s. 
vyhlašuje výzvu 

„Malý LEADER MAS Rozvoj Krnovska“ 
na předkládání žádostí pro rok 2022 

Metoda LEADER  

Metoda LEADER je založena na místním partnerství, na jednotné místní rozvojové strategii, má 

výrazně decentralizované řízení i financování. Opírá se o přístup "zdola nahoru". To znamená, že 

nejvyšší hodnotu má to, co lidé žijící ve vymezeném území společně určí jako prioritu a také 

jednotlivě realizují.  

 

Cíl výzvy  

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. 

 

Typy aktivit 

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. Aktivity zaměřující se na místní tradice a umění 
3. Aktivity podporující zdravý životní styl a prevenci negativních společenských jevů  

 
Podmínky výzvy  

• Doba realizace projektu od 1.1.2022 do 31.10.2022  

• Místo realizace projektu musí být na území MAS Rozvoj Krnovska (Bohušov, Brantice, Býkov-
Láryšov, Čaková, Dívčí Hrad, Heřmanovice, Hlinka, Holčovice, Hošťálkovy, Janov, Jindřichov, 
Krasov, Krnov, Lichnov, Liptaň, Město Albrechtice, Osoblaha, Petrovice, Rusín, Slezské 
Pavlovice, Slezské Rudoltice, Třemešná, Úvalno, Vysoká, Zátor)  

• Podpořený projekt musí být veřejně přístupný.  

• Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost.  

• Propagace poskytovatele (logo a informace o poskytovateli na webu příjemce, pokud je 
zřízen, logo a informace o poskytovateli na plakátech a ostatních tiskovinách, sociálních sítích 
apod. 

• Na příspěvek není právní nárok, MAS si vyhrazuje možnost případné úpravy podmínek výzvy. 
Platné znění výzvy je zveřejněno na webu MAS. 

Oprávnění žadatelé  

• Nezisková organizace, která vznikla nejpozději 1.1.2021 

• Fyzická osoba podnikající 

• Fyzická osoba nepodnikající 

• Zájmové kroužky v městech/obcích, církevních organizacích, školách a školských zařízeních 
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• Církevní organizace 

• Žadatel musí mít sídlo/bydliště/působnost na území MAS Rozvoj Krnovska (seznam obcí výše) 

• V nejasných případech rozhoduje o oprávněnosti žadatele rozhodovací orgán místní akční 

skupiny 

Finanční alokace výzvy  

• Výzva „Malý LEADER MAS Rozvoj Krnovska pro rok 2022“ je financována z vlastních zdrojů 

Rozvoj Krnovska o.p.s. 

• Alokace výzvy: 100 000 Kč  

• Výše podpory na jeden projekt u jednoho žadatele:  

Minimálně 5 000 Kč (včetně DPH)  
Maximálně 15 000 Kč (včetně DPH)  

• Spoluúčast žadatele: není vyžadována 

• Žadatel zabezpečuje financování realizace aktivity nejprve z vlastních zdrojů (ex-post 
financování).  

 

Způsobilé náklady  

• Odměna (formou DPP, DPČ včetně odvodů z odměn) 

• Cestovné pro účinkující a pomocné práce  

• Nájemné, půjčovné  

• Majetek neinvestičního charakteru vztahující se k dané aktivitě (drobný dlouhodobý majetek, 
který nesmí být použitý k případné podnikatelské činnosti žadatele)  

• Spotřební materiál, kancelářské potřeby vztahující se k dané aktivitě  

• Propagace a publicita – povinné informace na webových stránkách žadatele, plakát o akci, 
tiskové zprávy apod. 

• Jiné služby nutné pro realizaci aktivity  
 

Nezpůsobilé náklady  

• Odměna v rámci hlavního pracovního poměru 

• Mzdy organizujících členů  

• Cestovné (mimo cestovného pro účinkující a pomocné práce) 

• Občerstvení  

• Pojištění majetku a osob  

• Odpisy  

• Jiné provozní náklady žadatele 

Příjem žádosti  

• Žádosti lze zasílat doporučeně poštou tak, aby byla doručena nejpozději do 28.2.2022 do 

12:00 hodin na adresu Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha. 

• Žádosti lze donést osobně do kanceláře MAS v Osoblaze nebo v Krnově, vždy po předchozí 

domluvě.  

Náležitosti žádosti  

• Žádost o dotaci - formulář je dostupný na internetových stránkách MAS Rozvoj Krnovska. 

• Rozpočet projektu - formulář je dostupný na internetových stránkách MAS Rozvoj Krnovska 
(zahrňte pouze položky, které budou předmětem podpory, rozpočet je orientační bez 
zásadního vlivu na závěrečné vyúčtování). 

• Čestné prohlášení - formulář je dostupný na internetových stránkách MAS Rozvoj Krnovska. 
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Hodnocení a výběr žádostí  

• Předložené žádosti budou hodnoceny z pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti – tuto 

kontrolu provádí pracovníci MAS, v případě neúplnosti žádostí vyzve žadatele o doplnění – viz 

tabulka níže  

• Výběr projektů k podpoře provádí Výběrová komise MAS Rozvoj Krnovska, která se na 

základě bodového hodnocení vyjádří do 20 pracovních dní od ukončení příjmu žádostí, tj. do 

28.3.2022.  

• Výběrová komise MAS Rozvoj Krnovska může při výběru projektů k podpoře pořádat veřejné 

obhajování předložených žádostí o podporu; o této skutečnosti budou žadatelé včas 

informováni, jejich účast není povinná  

• Hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti se rozumí posouzení úplnosti žádosti  

a jejího souladu s výzvou MAS, a to především:  

 

kritérium 
 

napravitelné/nenapravitelné 

řádné a úplné vyplnění formuláře žádosti o podporu včetně 
všech vyžadovaných příloh 

napravitelné – žadatel v případě 
nedostatků bude vyzván k doplnění 

oprávněnost žadatele  
 

nenapravitelné 

projekt je zaměřen na podporované typy aktivit  
(lze i kombinovat) 

nenapravitelné 

dodržení minimální a maximální výše způsobilých výdajů v Kč 
(5 000 - 15 000 Kč) 

napravitelné – žadatel v případě 
nedostatků bude vyzván k úpravě 
rozpočtu 

 

• U žádostí, které nebyly vyřazeny v rámci kontroly formálních náležitostí, bude provedeno 

věcné hodnocení, dle následujících preferenčních kritérií:  

 

kritérium 
 

bodové hodnocení (maximální 
počet bodů) 

projekt je zaměřen na akci pro širokou veřejnost  10 
 

výstupy projektu podpoří komunitní život v obci na území 
MAS 

10 
 
 

projekt je zaměřen na více než 2 oblasti typů aktivit 10 
 

projekt je realizován v obci/městě do 500 obyvatel 10 
 

žadatelem je partner MAS Rozvoj Krnovska 5 
 

 

• Maximálně lze získat 45 bodů. Pro kladné hodnocení je nutné získat 20 bodů.  

• Projekty budou seřazeny na základě získaných bodů ve věcném hodnocení projektů až do 
výše alokace. 

• Projekty nad stanovenou alokaci budou zařazeny do zásobníku. 

• S příjemcem podpory bude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory. 
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Vyúčtování podpory  

• Žadatel může čerpat finanční podporu na aktivitu konanou od 1.1.2022 do 31.10.2022. 

• Do 20 pracovních dnů (nejpozději do 29.11.2022) od ukončení projektu bude podáno 
vyúčtování projektu na adresu poskytovatele (písemně, elektronicky nebo osobně dle 
telefonické domluvy). 

• K vyúčtování projektu budou přiloženy kopie účetních/daňových dokladů související s 
realizací způsobilých nákladů a fotodokumentace projektu v elektronické podobě (min. 3 
fotografie). Fotodokumentaci prosím zasílejte v elektronické podobě v dostatečné kvalitě na 
uvedený kontaktní e-mail (vzhledem k velikosti fotografií můžete použít některou z 
úschoven). 

• Na základě předložených dokladů (vyúčtování projektu, žádosti o proplacení a 
účetních/daňových dokladů) bude následně do 20 pracovních dní na bankovní účet žadatele 
proplacena požadovaná výše příspěvku, nejpozději do 28.12.2022.  

 

Nutné dokumenty k vyúčtování aktivity 

• Vyúčtování projektu (formulář) 

• Seznam všech účetních/daňových dokladů způsobilých výdajů 

• Kopie účetních/daňových dokladů, které se vztahují k projektu (faktury, pokladní doklady) a 
bankovní výpisy  

• Zpráva o realizaci projektu včetně fotodokumentace aktivity (min. 4 fotografie v elektronické 
podobě) a doložení splnění povinné publicity (Prt Sc obrazovky, fotografie plakátu apod.) 

 

Povinná publicita  

V rámci projektu je nutné dodržovat povinnou publicitu.  

Informační a propagační opatření musí obsahovat tyto údaje:  

• informativní text o spolufinancování z finančních prostředků MAS Rozvoj Krnovska např.: 
„Podpořila MAS Rozvoj Krnovska“, „Spolufinancováno MAS Rozvoj Krnovska“ atd. 

• logo MAS Rozvoj Krnovska s názvem je ke stažení na horní liště webu MAS 
https://www.maskrnovsko.cz/ 

Kontakt  

• pro písemnou komunikaci - MAS Rozvoj Krnovska, Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha 

• E-mail: team@maskrnovsko.cz  

• pro osobní komunikaci – kancelář Na Náměstí 105 Osoblaha, Hlavní náměstí 104 Krnov 

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

• Kontaktní osoby: Martina Jalamasová, Romana Drcmánková, Jana Dokoupilová  

mailto:team@maskrnovsko.cz

