
 

 

2. VYMEZENÍ VÝZVY                                          

 

 

MAS Královédvorsko o.s. vyhlašuje: 

Tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Opatření 

III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje 

venkova 

 

MAS Královédvorsko – „Nové příležitosti našemu regionu“ 

 

1. IDENTIFIKACE  MAS KRÁLOVÉDVORSKO, o.s.    

     

Zadavatel:  MAS KRÁLOVÉDVORSKO, o.s. 

Adresa:  Náměstí T. G. Masaryka 38  Sídlo: náměstí Václava Hanky 838 

  544 01 Dvůr Králové nad Labem 

IČ:   01365525 

DIČ:   neplátce DPH 

Statutární zástupce: Mgr. Dušan Kubica, předseda výboru MAS Královédvorsko 

Kontaktní osoby:      Lenka Křížová, Jan Holan – projektoví manažeři MAS Královédvorsko 

Tel.:   739 243 465, 731 683 034 

E-mail:  info@maskd.cz  E 

Web:   www.maskd.cz 

 

 

Cílem výzvy je podpora jednorázových akcí pro širokou veřejnost na území MAS 

Královédvorsko v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit realizovaných subjektem 

(musí mít přidělené IČ), který působí na území Místní akční skupiny Královédvorsko, o.s. 

 

Tréninková výzva je jedním z povinných výstupů projektu „Nové příležitosti našemu regionu“, 

který byl podpořen z programu Rozvoje venkova, z Opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, 

animace a provádění. 

http://www.maskd.cz/


 

 

       3. TERMÍNY A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI         

   

       

 

Podpořená akce musí být: 

- realizována na území obsluhovaném MAS Královédvorsko 

- přístupná nejširší veřejnosti 

- neinvestičního charakteru 

- uskutečněná v období od 1. 2. 2014 do 4. 5. 2014 včetně 

- vyúčtována do jednoho měsíce od ukončení akce     

           

 

 

Termín vyhlášení výzvy: 9. 12. 2013 – 10. 1. 2014 

 

Příjem žádostí: od 10. 12. 2013 do 10. 1. 2014 14:00 hodin 

Otevírání obálek a administrativní kontrola žádostí: 13.1.2014 a 14.1.2014 

Zasedání hodnotící komise, veřejné obhajoby a schválení žádostí, předání Výboru MAS 

Královédvorsko: 27.1.2014 

Realizace projektů: 1.2.2014 – 4.5.2014 včetně 

Vyúčtování projektů: do jednoho měsíce od ukončení akce 

Žádosti doručené po termínu pro přijetí žádostí budou z hodnocení automaticky vyřazeny. Žádost 

se podává ve dvou výtiscích (originál + kopie). Žádost je možné v termínu zaslat doporučeně 

poštou (rozhoduje datum doručení žádosti) nebo osobně doručit na adresu: 

 

MAS Královédvorsko o.s. 

Náměstí Václava Hanky 828 

544 01 Dvůr Králové nad Labem 

 

Osobní doručení je možné pouze v pracovní dny v konzultačních hodinách MAS Královédvorsko 

Po 9-11  13-15 hod., nebo v předem dohodnutém termínu mimo výše uvedené konzultační hodiny. 

 

Žádost se odevzdává v zalepené obálce opatřené názvem Žádost o dotaci v rámci PRV ČR, 

opatření III. 4. 1. – tréninková výzva. Dále bude obálka opatřena nápisem NEOTVÍRAT. 

Žádost je možné konzultovat prostřednictvím e-mailu info@maskd.cz nebo osobně po předchozí 

telefonické domluvě tel.: 739 243 465 - Lenka Křížová, DiS., 731 683034 - Ing. arch. Jan Holan – 

projektoví manažeři MAS Královédvorsko, o.s. 

 

             

         

 

 

mailto:info@maskd.cz


 

 

4. DEFINICE PŘÍJEMCE DOTACE         

   

       

5.  DEFINICE  DOTACE         

   

       

 

 

Příjemce dotace musí prokazatelně (sídlo, bydliště, provozovna…) působit a vyvíjet činnost 

na území MAS Královédvorsko. 

Jedná se o katastrální území obcí Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnička, Dolní Brusnice, 

Doubravice, Dvůr Králové nad Labem, Horní Brusnice, Mostek, Nemojov, Stanovice, Zábřezí-

Řečice. 

Oprávněným žadatelem mohou být:  

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

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). 

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). 

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).  

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).  

Příspěvkové organizace. 

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

 

 
 
  
 

Druh dotace: přímá nenávratná dotace, nutné předfinancování z vlastních zdrojů 

Minimální výše dotace: 1 000,- Kč 

Maximální výše dotace: 5 000,-Kč 

Výše podpory je max. 90% způsobilých výdajů projektu 

Celková výše alokace na tréninkovou výzvu pro všechny projekty: 20 000 Kč  

Na dotaci není právní nárok.  

 

 

    

 



 

 

6. VÝDAJE  DOTACE     

 

 

 

 

 

 

     

   

       

7. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O DOTACI      

             

            

 

 

 

 

 

             

             

             

         

      

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Způsobilé výdaje dotace jsou: 
pronájem prostor, poplatky za zábor veřejného prostranství, pronájem zařízení, vybavení a 

techniky, doprava, ubytování a občerstvení pro účastníky akce, služby lektorů, přednášejících a 

účinkujících 

 

 

Nezpůsobilé výdaje dotace jsou: 

nájem kancelářských prostor, účetní služby, spotřeba elektřiny, vody apod., telefonní poplatky, 

vybavení kanceláře, občerstvení při jednáních, spotřební materiál – kancelářské potřeby, úklidové 

prostředky, hygienické prostředky, ale i výtvarné potřeby, hračky apod.  

 

 

 

 
 

1) Žádost bude zpracována v souladu se zadáním výzvy.  

Žádost musí být po formální stránce správně vyplněna, podána na zveřejněném formuláři 

opatřeným datem a podpisem, podrobným popisem projektu, včetně položkového rozpočtu 

(žadatel uvede stručnou charakteristiku své činnosti, výchozí stav, cíle akce, podrobný 

popis akce, realizační tým, časový harmonogram akce, položkový rozpočet akce, případně 

další informace s ohledem na obsah hodnotících kritérií). 

2) Žádost bude odevzdána 2x v tištěné formě. (originál + kopie) 

3) Žádost musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

4) Akce musí být realizována organizací, která na území MAS Královédvorsko, o.s. působí 

a vykonává aktivity (má sídlo, provozovnu, pobočku nebo jinak prokazatelně působí). 

5) Povinnou přílohou projektu bude doklad o existenci a fungování organizace - výpis z 

registru subjektů MF ČR (dostatečný bude aktuální doklad vytištěný z 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz) – bez této přílohy nebude projekt registrován).  

6) Akce musí být realizována fyzicky na území MAS Královédvorsko, o.s. 

7) MAS Královédvorsko, o.s. bude spolupořadatel akce a bude hradit část nákladů, které 

budou uznatelné (viz uznatelné náklady). 

8) Žadatel může požadovat na realizace své akce z výzvy MAS Královédvorsko, o.s. 

minimálně 1000 Kč, maximálně 5 000 Kč, vždy však maximálně 90% celkových výdajů 

na projekt.  

9) Každý žadatel může v rámci výzvy podat celkově pouze 1 žádost.  

 



 

 

8.  HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI                                                                                    

             

             

   

 

 

 

 

 

             

             

             

         

      

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Po ukončení příjmu žádostí provede MAS kontrolu náležitostí žádostí dle výše uvedených 

požadavků. V případě neúplnosti žádosti bude žadatel nejpozději do 5 kalendářních dnů od 

ukončení příjmu žádostí vyzván k doplnění údajů. Pokud nedojde nejpozději do 5 kalendářních 

dnů ode dne vyzvání k doplnění žádosti, nebo pokud nebude žádost splňovat všechny náležitosti, 

bude administrace žádosti ukončena. 

 

 

 

 

 

 

 

- Přijaté žádosti o dotaci bude posuzovat hodnotící komise MAS Královédvorsko.  

- Všichni žadatelé mají právo krátce představit svůj projekt na zasedání hodnotící komise.  

- Každou žádost budou bodovat všichni členové hodnotící komise. Výsledné bodové 

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

žádostí.  
 

Při shodném počtu bodů u žádostí, které jsou na hranici podpory (tj. nejsou finanční prostředky na 

podpoření všech shodně umístěných žádostí), rozhodne o pořadí žádosti: 

1)  hodnocení veřejné obhajoby žádosti  

2)  počet partnerů zapojených do projektu 

3)  hlasování hodnotící komise 

 

Z jednání komise bude vyhotoven zápis a seznam vybraných a nevybraných žádostí s uvedením 

bodového zisku, který bude předán 27.1.2014 ke schválení výboru MAS Královédvorsko. Výbor 

provede následnou kontrolu schválených a neschválených žádostí a do 2 pracovních dnů oznámí 

konečné výsledky Výzvy. Seznam vybraných a nevybraných žádostí pak bude k dispozici na 

webových stránkách www.maskd.cz. 

Každému žadateli bude zasláno oznámení o výběru projektu doporučeně poštou. Úspěšným 

žadatelům budou zároveň podány informace týkající se dalších kroků.  

 

Projekt lze podpořit i částkou nižší, než je požadovaná dotace, a to pouze v případě že s tím 

žadatel souhlasí a jedná se o projekt umístěný za posledním podpořeným projektem.  

 

V případě, že žadatel nesouhlasí s bodovým hodnocením, má právo odvolat se písemně do 7 dnů 

k MAS Královédvorsko. 
 

Projekty budou hodnoceny podle předem stanovených hodnotících kritérií, která jsou uvedena 

na www.maskd.cz v záložce Jaké jsou aktuální úkoly – Tréninková výzva.  

 

 

 

 

http://www.maskd.cz/


 

 

9.  VYHODNOCENÍ A VYÚČTOVÁNÍ ŽÁDOSTI                                                                               

             

             

   

 

 

 

 

 

             

             

             

         

      

    

 

 

 

 

Jedná se o tato preferenční kritéria: 

 

Regionální význam – akce má přesah na obyvatele jiných obcí, na návštěvníky území.  

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

Propagace akce, propagace MAS – akce má dostatečnou propagaci s ohledem na propagaci  

MAS.  

Tradičnost akce – akce je jednorázová, pravidelně se opakující, akce je tradiční záležitostí.  

Partnerství v akci – žadatel má partnera pro podporu akce.  

Ekonomická výhodnost projektu – přiměřenost požadovaných finančních prostředků v celkové 

částce i v jednotlivých položkách.  
 

V případě zjištění, že projekt popsaný v žádosti neodpovídá reálnému plnění, nebude žádost 

proplacena. 

 

Výběr bude založen na principu soutěže mezi předloženými projekty.  

Budou vybrány ty projekty, které splňují kritéria přijatelnosti a dosáhly nejlepšího hodnocení 

podle hodnotících kritérií.  
 

 
 
 

 

Žadatel může čerpat finanční podporu na akce od 1. 2. 2014 do 4. 5. 2014.  

Do jednoho měsíce od ukončení akce musí být podána žádost o proplacení.  

 

Formuláře vyhodnocení a vyúčtování budou ke stažení na stránkách www.maskd.cz. K 

formuláři vyúčtování budou přiloženy kopie daňových dokladů související s realizací způsobilých 

výdajů. K formuláři vyhodnocení budou přiloženy doklady o konání akce, jako jsou výstupy v 

tisku, na webových stránkách, fotografie, prezenční listiny, letáky aj. Na fotodokumentaci musí 

být současně zaznamenána účast na akci spolu s propagací MAS (účastníci akce + panel MAS). 

 

Žádost o proplacení bude podána stejným způsobem jako u žádosti o dotaci, tj. zaslaná v termínu 

poštou na adresu MAS Královédvorsko či předaná osobně během konzultačních hodin MAS 

Královédvorsko. Žádost o proplacení bude odevzdána ve dvou výtiscích (originál + kopie). Žádost 

o proplacení se odevzdává v zalepené obálce opatřené názvem Žádost o proplacení dotace v 

rámci PRV ČR, opatření III. 4. 1. – tréninková výzva. Do 14 dnů od předložení žádosti a po 

jejím překontrolování, bude zaslána finanční částka na bankovní účet žadatele. 
 

Formulář žádosti o dotaci a další dokumenty aktuální pro tuto výzvu jsou k dispozici na 

webových stránkách www.maskd.cz. 
 

http://www.maskd.cz/
http://www.maskd.cz/

