MAS Aktivios, z.s.

,, Život na venkově nemusí být nudný, chudý ani nemoderní…“

Vznik 25. 8. 2005
63 obcí + 5 měst

43 obcí do 500 obyvatel

5 měst
Přešticka
Blovicka
Staroplzenecka
Mirošovska

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O
DOTACI
k Výzvě MAS Aktivios v souladu s Programovým
rámcem Programu rozvoje venkova SCLLD

4. výzva PRV MAS AKTIVIOS, z.s.
• pátek 9. 4. 2021 od 9,00 hodin
• v pondělí 12.4. 2021 od 17,00 hod

Program semináře
✓

Představení výzvy, představení fiche, (podporované aktivity,
způsobilé a nezpůsobilé výdaje, indikátory atd.

✓

Náležitosti k žádosti o dotaci (povinné přílohy)

✓

Jak podat žádost o dotaci

✓

Proces hodnocení a výběr projektů

✓

Důležité odkazy

Realizace Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje - PRV

Program rozvoje venkova

33 307 020 Kč

___________________________
dosud vyčerpáno
- 22 026 297 Kč
zbývá na čl. 20 – 4. výzva PRV 11 280 723 Kč

Vyhlášená Fiche a alokace
Číslo
Fiche

F10

Název Fiche

Základní služby a obnova
vesnic ve venkovských
oblastech

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a
Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace
pro 4. výzvu

Článek 20
- Základní služby a obnova vesnic ve 11 280 723,- Kč
venkovských oblastech

Ve Fichi 10 je možné předložit projekty do následujících oblastí:
a) Veřejná prostranství v obcích
e) Vybrané kulturní památky
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
h) Muzea a expozice pro obce

Pravidla pro žadatele str. 84, 93, 95 a 99

4. výzva PRV - základní informace
Vyhlášení výzvy:
Příjem žádostí:
Termín registrace na RO SZIF:
Termín předložení CM/ZŘ/VŘ:
(zakázky 500 tis. Kč a více bez DPH)
Alokace Fiche 10

Míra dotace Fiche 10
Způsobilé výdaje Fiche 10

Podporované oblasti Fiche 10

15. 3. 2021
1. 4. – 16. 5. 2021
příjem přes Portál farmáře
16. 8. 2021
na MAS
17. 10. 2021 (63. den)
na RO SZIF 24. 10. 2021 (70. den)
11 280 723 Kč

80 %
min: 100 000 Kč
max: 5 000 000 Kč
a) Veřejná prostranství v obcích
e) Vybrané kulturní památky
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

h) Muzea a expozice pro obce

4. výzva PRV – základní informace
•

Žadatel může odeslat pouze jednu Žádost o dotaci ( ŽoD) v rámci jednoho režimu podpory

•

1 žadatel = 1 žádost v rámci jednoho režimu podpory, tzn. 1 žadatel může podat 2 žádosti
(kombinace článků a), e), f), h))
- v jedné ŽoD je možné kombinovat různé oblasti podpory ovšem vždy v rámci
stejného režimu podpory (lze kombinovat kódy způsobilých výdajů)
- po zaregistrování žádosti na RO SZIF nelze již režim měnit

•

Příjem příloh k žádosti v listinné podobě ( jedná se především o rozsáhlou technickou
dokumentaci) po celou dobu trvání příjmu Žádostí na MAS , ale vždy po telefonické
domluvě a upřesnění času!

Podání příloh v listinné podobě:
Kancelář MAS Aktivios, z.s.

Nezdice 46
334 01 Přeštice

Důležité dokumenty
✓ Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na
projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, Operace
19.2.1

✓
✓
✓
✓

Příručka pro zadávání veřejných zakázek (verze 5)
Příručka pro publicitu PRV 2014-2020
Žádost o přístup do portálu farmáře
Návod na vygenerování žádosti z portálu farmáře

Vše na www.mas-aktivios.cz
https://www.mas-aktivios.cz/dotace-pro-vas/prv/4-vyzva-prv-2021/

Financování projektu
✓ Dotaci lze získat pouze na způsobilé výdaje
✓ Žadatel/příjemce dotace zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních
zdrojů
✓ Hotovostní platba do výše max. 100 000 Kč
✓ Bezhotovostní platba pouze prostřednictvím vlastního bankovního účtu
✓ Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace max. do výše:
– sazby dle Katalogu stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s., RTS a. s., Callida, s.r.o.
– limitů (pokud jsou stanoveny)
✓ Samostatná zakázka do 20 000 Kč bez DPH lze uskutečnit nákup přímo (max. do výše
100 000 Kč bez DPH součtu těchto samostatných zakázek na projekt)

✓ Zakázka do 500 000 Kč bez DPH: žadatel provede cenový marketing (tabulka s
uvedením alespoň 3 dodavatelů) nebo vyhodnocení z elektronického tržiště. Předkládá
se až při podání Žádosti o platbu na MAS/RO SZIF. Smlouva může být nahrazena
objednávkou (akceptovatelná je i internetová objednávka)

Financování projektu
✓ Zakázka rovna nebo vyšší 500 000 Kč bez DPH a zároveň rovna nebo nižší než 2 mil Kč
bez DPH (pro dodávky) resp. 6 mil Kč bez DPH (pro stavební práce): žadatel provede
cenový marketing nebo vyhodnocení z elektronického tržiště (žadatel postupuje dle
Příručky pro zadávání veřejných zakázek). Předkládá se společně s aktualizovaným
formulářem Žádosti o dotaci nejprve na MAS (mimo Portál farmáře) v termínu do 63.
kalendářního dne od finálního zaregistrování ŽoD na RO SZIF (17.10.2021). Po kontrole
MAS následně žadatel předloží na RO SZIF do 70. kalendářního dne (24.10.2021) od
finálního zaregistrování ŽoD na RO SZIF.
✓ Žadatel/příjemce dotace, který je zadavatelem podle ZZVZ, postupuje podle tohoto
zákona.
„ZZVZ“ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
✓ Žadatel/příjemce dotace, který nespadá pod působnost ZZVZ je povinen postupovat dle
Příručky pro zadávání zakázek, která je pro ně závazná

Financování projektu – cenový marketing
✓ Oslovit nejméně tři dodavatele
✓ Dodavatel nesmí být nijak propojen se žadatelem (zastupitel, rodina, apod.)
✓ Z výsledků vyhotovit tabulku

Dotaci nelze poskytnout
Obecně (není-li uvedeno ve specifických podmínkách Pravidel jinak)

✓ Pořízení použitého movitého majetku
✓ Daň z přidané hodnoty u plátce DPH za předpokladu, že si mohou
DPH nárokovat u finančního úřadu
✓ Prosté nahrazení investice
✓ Kotle na biomasu a bioplynové stanice
✓ Pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie
✓ Provozní náklady včetně spotřebního materiálu

Společné podmínky
✓ Vznik výdajů (vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy) nejdříve ke
dni podání ŽoD na MAS, uhrazeny musí být nejpozději do data předložení
ŽoP na MAS
✓ Žadatel/příjemce je povinen zajistit realizaci projektu do 24 měsíců od
podpisu Dohody
✓ Místem realizace projektů je území MAS
✓ Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na
účet příjemce dotace
✓ Žadatel musí získat minimální počet bodů stanovený MAS v rámci
preferenčních kritérií – viz. Fiche 10
✓ Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek

Společné podmínky
✓ Archivace dokumentů min. 10 let od proplacení dotace
✓ Dodržení požadavků na publicitu projektu
✓ Nákup nemovitosti – maximálně 10 % celkové výše výdajů, ze kterých je
stanovena dotace na daný projekt
✓ Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých
jsou realizovány stavební výdaje: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50%
spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno a právo stavby
✓ Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých
budou umístěny podpořené technologie nebo vybavení: vlastnictví,
spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno
a právo stavby
✓ Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu
podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období
překročit 200 000 EUR.

Postup podání žádosti o dotaci - žadatel
✓ Nutnost registrace na Portálu Farmáře !!
✓ Žadatel (vyjma FO a PO veřejného práva) musí být zapsán v Evidenci údajů o
skutečných majitelích https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
✓ Žadatel vygeneruje ŽoD z vlastního účtu na Portálu farmáře
✓ ŽoD je možno bezplatně konzultovat na MAS
✓ Kompletně vyplněný formulář (včetně příloh) žadatel předává prostřednictvím
Portálu farmáře na MAS - termín podání ŽoD je termín podání ŽoD přes PF

do 16. 5. 2021
✓ Postup pro vygenerování a podání ŽOD:
http://www.mas-aktivios.cz/dotace-pro-vas/prv/4-vyzva-prv/
Žadatel může podat pouze jednu Žádost o dotaci v rámci jednoho režimu podpory

Postup podání žádosti o dotaci - MAS
✓ Administrativní kontrola (kontrola obsahové správnosti) a kontrola
přijatelnosti
* Možnost 2x vyzvat k opravě (min. 5 pracovních dní)
* Žadatel je o výsledku informován do 5 PD od ukončení kontroly
✓ Věcné hodnocení dle preferenčních kritérií = výběrová komise MAS
* Seznam projektů – pořadí projektů
* Žadatel je informován o výši přidělených bodů společně se
sdělením, zda byla jeho žádost podpořena do 5 PD od schválení
výběru projektů výborem spolku MAS

Postup podání žádosti o dotaci – RO SZIF
Žadatel podá ŽoD přes Portál farmáře na SZIF České Budějovice
do 16. 8. 2021 = REGISTRACE na RO SZIF
Administrativní kontrola SZIF
odstranitelné nedostatky: do 70 KD/140 KD u ŽoD s výběrovým řízením;
doplnění se provádí nejdříve prostřednictvím MAS
Schválení žádostí na SZIF – nejdříve žádosti bez VŘ
Podpis Dohody – výzvy přes Portál farmáře

Přílohy k žádosti o dotaci
✓ V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni
podání ŽoD na MAS nutno předložit platný a nejpozději ke dni registrace na
SZIF pravomocný odpovídající právní akt stavebního úřadu.
✓ V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak
stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení
stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými
prováděcími předpisy. PD lze předložit v listinné podobě na MAS.
✓ V případě, že jsou realizovány stavební výdaje, pak půdorys stavby/půdorys
dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů
stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou projektová
dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu.

Přílohy k žádosti o dotaci
✓ V případě, že jsou realizovány stavební výdaje, pak Katastrální mapa s
vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které
budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a
měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace).
✓ V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace,
znalecký posudek, ne starší než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na
MAS

✓ Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu
✓ Přílohy stanovené MAS – čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím

Povinné přílohy po zaregistrování žádosti
✓ V případě realizace výběrového/zadávacího řízení: kompletní dokumentace k
výběrovému/zadávacímu řízení vč. podepsané smlouvy s vítězným dodavatelem a
dokladu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů,

v případě, že smlouva musí být dle zákona o registru smluv

povinně uveřejněna
✓ V případě, že je zakázka rovna nebo vyšší 500 000 Kč bez DPH a zároveň rovna nebo
nižší než 2 mil Kč bez DPH, resp. 6 mil Kč bez DPH: žadatel předloží cenový
marketing či vyhodnocení z elektronického tržiště vč. písemné smlouvy s
vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového
marketingu
✓ Formulář ŽoD aktualizovaný o zrealizované výběrové/zadávací řízení (žadatel
stáhne z Portálu farmáře)

Fiche 10 - Preferenční kritéria
1.

2.

3.
4.
5.

Velikost obce - obec, na jejímž území je projekt realizován, má počet trvale
bydlících obyvatel v bodovaném rozmezí. Za závazný je považován stav dle
ČSÚ: Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2020
Podpora projektů s nižší finanční náročností – dle velikosti výdaje, ze kterého
je stanovena dotace (do 600 000 Kč, do 1 500 000 Kč, do 3 000 000 Kč, výdaje
vyšší než 3 000 000 Kč)
Žadatel podal jen jednu žádost o dotaci v dané Fichi v dané výzvě – podána
jedna nebo dvě žádosti v dané výzvě
Záchrana, obnova a péče o kulturní dědictví regionu - Předmětem je podpora
záměrů: e) Vybrané kulturní památky nebo h) Muzea a expozice pro obce
Žadatel nebyl podpořen MAS v dosud vyhlášených výzvách v rámci realizace
Strategie CLLD (2014 - 2020)

min. bodová hranice: 10 bodů

Fiche 10 - Preferenční kritéria
Pref. kritérium

Max. počet
bodů

Obec má do 500 obyvatel včetně

1
Velikost obce

10

Finanční náročnost
projektu

4

Zamezení opakované
podpory
Záchrana, obnova a
péče o kulturní
dědictví regionu

5
Podpořené projekty
žadatele

10

5

5

10
7

Obec má 2 001 - 3 000 obyvatel včetně

5

Obec má 3 001 a více obyvatel

3
10

V rozmezí 600 001 - 1 500 000 Kč včetně

7

V rozmezí 1 500 001 - 3 000 000 včetně

5

Vyšší 3 000 000 Kč

0

Byla podána 1 žádost o dotaci v dané Fichi v dané výzvě

5

Byly podány 2 žádostí o dotaci v dané Fichi v dané výzvě

0

Předmětem žádosti jsou investiční výdaje do záměru e) Vybrané kulturní památky nebo h)
Muzea a expozice pro obce

5

Předmětem žádosti nejsou investiční výdaje do záměru e) Vybrané kulturní památky nebo
h) Muzea a expozice pro obce

0

Žádný projekt dosud nebyl vybrán k podpoře v programovém období 2014-2020 v rámci
výzev MAS Aktivios

5

1 projekt byl již vybrán k podpoře v programovém období 2014-2020 v rámci výzev MAS
Aktivios

3

2 a více projektů bylo již vybráno k podpoře v programovém období 2014-2020 v rámci
výzev MAS Aktivios

0

min. bodová hranice: 10 bodů
5

body

Obec má 501 - 2 000 obyvatel včetně

Do 600 000 Kč včetně

2

3

Popis bodového hodnocení

Podmínky Fiche 10

a) Veřejná prostranství v obcích

e) Vybrané kulturní památky
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
h) Muzea a expozice pro obce

a) Veřejná prostranství v obcích
Oblast podpory:
• Podpora je zaměřena na veřejná prostranství specifikovaná níže, a to včetně herních
prvků.
• Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné prostranství
definované v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších
právních předpisů. Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi,
tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční
stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce.
Definice žadatele: Obec nebo svazek obcí
Režim podpory: režim nezakládající veřejnou podporu

Podmínky: Veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce, veřejně přístupné a po
dobu lhůty vázanosti projektu na účel nesmí být jeho užívání zpoplatněno
Projekt musí být v souladu s plánem/programem/strategií rozvoje obce (strategického
rozvojového dokumentu), který byl schválen zastupitelstvem obce do termínu podání
Žádosti o dotaci.

a) Veřejná prostranství v obcích
Způsobilé výdaje: pouze investiční výdaje nebo drobný dlouhodobý hmotný majetek
1. vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně
zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly,
odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky,
informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky,
přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy),
2. vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru
veřejného prostranství - vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či
koupadla)
3. herní prvky
4. doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) tvoří maximálně 30% projektu
5. nákup nemovitosti
Nezpůsobilé výdaje: nástupiště zastávek veřejné dopravy, sportoviště a nákup/výsadba a
ošetřování dřevin a nová výstavba pomníků
PŘEDKLÁDANÉ PŘÍLOHY NA MAS PŘI PODÁNÍ ŽOD
➢ Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem/strategií rozvoje obce

a) Veřejná prostranství v obcích
Příklady způsobilých výdajů
LZE PODPOŘIT:
• oplocení dětské hřiště či hřbitova;
• rekonstrukce chodníku uprostřed hřbitova (je považován za navazující prostranství);
• osvětlení v návaznosti na podporovaná veřejná prostranství (např. osvětlení ulice, ve
které se nachází obecní úřad),
• stoly a lavičky jako mobiliář,
• zatravnění a výsadba bylin a květin,
• rekonstrukce pomníku - pomníkem se rozumí sochařské (a stavitelské) dílo určené k
památce či uctění osob nebo událostí

a) Veřejná prostranství v obcích
Příklady nezpůsobilých výdajů
NELZE PODPOŘIT:
• nástupiště zastávek veřejné dopravy,
• sportoviště,
• nákup/výsadba a ošetřování dřevin – stromy, keře
• nová výstavba pomníků,
• obnova kolumbária, protože užívání předmětu dotace nesmí být zpoplatněno

e) Vybrané kulturní památky
Oblast podpory:
• Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova.
• Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve
veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
Definice žadatele: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo
svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.) s historií alespoň dva
roky, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby
Režim podpory:
• Režim nezakládající veřejnou podporu
• Režim de minimis

Podmínky: Předmět dotace musí být veřejně přístupný a po dobu lhůty vázanosti projektu
na účel nesmí být jeho užívání zpoplatněno
Projekt musí být v souladu s plánem/programem/strategií rozvoje obce (strategického
rozvojového dokumentu), který byl schválen zastupitelstvem obce do termínu podání
Žádosti o dotaci

e) Vybrané kulturní památky
Projekty musí být v souladu s odborným stanoviskem Národního památkového ústavu
Způsobilé výdaje: pouze investiční výdaje nebo drobný dlouhodobý hmotný majetek
1. obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků
2. doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a
parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule) - tvoří maximálně
30% projektu
3. nákup nemovitosti

PŘEDKLÁDANÉ PŘÍLOHY NA MAS PŘI PODÁNÍ ŽOD
➢ Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem/strategií rozvoje obce
➢ Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče podle § 14 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že
není vyžadováno stavební řízení, které vychází ze stanoviska NPÚ

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Oblast podpory:
• Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou
činnost
• obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy
• společenské, koncertní a divadelní sály
• kina (vč. venkovních prostor pro kulturní činnost)
• klubovny, sokolovny a orlovny
• obecní knihovny
Definice žadatele: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo
svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.) s historií alespoň
dva roky, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní)
právnické osoby
Režim podpory:
• Režim de minimis

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Způsobilé výdaje: pouze investiční výdaje nebo drobný dlouhodobý hmotný majetek
1. rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí
(šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven
2. mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny
3. pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně
obecních knihoven
4. mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky
(velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení,
pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení
5. doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a
parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací
prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení)* základní vybavení je
kuchyňská linka, sporák či varná deska, trouba, myčka, digestoř, mikrovlnná trouba,
varná konvice, lednice - tvoří maximálně 30% projektu
6. nákup nemovitosti
Pozn. Obnova stavby v důsledku mimořádné události např. po povodni

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Nezpůsobilé výdaje:
• nákup knih
• hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport
včetně jejich zázemí
• kotle na uhlí, vč. kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná
čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárnětermických kolektorů
• stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahující výši 200 000 Kč
Podmínky: knihovna musí být zřízena podle §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. o
knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve
znění pozdějších předpisů
Projekt musí být v souladu s plánem/programem/strategií rozvoje obce (strategického
rozvojového dokumentu), který byl schválen zastupitelstvem obce do termínu podání Žádosti
o dotaci
PŘEDKLÁDANÉ PŘÍLOHY NA MAS PŘI PODÁNÍ ŽOD
➢ Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem/strategií rozvoje obce

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Příklady způsobilých výdajů
•

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

LZE PODPOŘIT:
• obecní kino
• notebooky, dataprojektory (pro spolkovou činnost, např. přednášky)
• lavice a stoly pro pořádání kulturních akcí (jako vybavení daného zařízení)
• venkovní parket, podium (jako součást kulturního zařízení)
• pec (pro koláčový spolek), i keramická (pro výtvarný spolek)
• sportovní náčiní (přenosné, nikoli pevně zabudované na hřišti)
• knihovnický systém, čtečky e-knih, regály, sedací vaky, bibliobox
• vybavení pro kutilskou dílnu (pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude
je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost)
• vybavení kluboven

h) Muzea a expozice pro obce
Oblast podpory:
• Podpora je zaměřena na rekonstrukci a obnovu výstavních expozic a muzeí s
nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní
historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.
Definice žadatele: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo
svazkem obcí
Režim podpory:
• Režim de minimis
Podmínky: Zřizovatelem muzea není stát ani kraj
Projekt musí být v souladu s plánem/programem/strategií rozvoje obce
(strategického rozvojového dokumentu), který byl schválen zastupitelstvem obce
do termínu podání Žádosti o dotaci

h) Muzea a expozice pro obce
Způsobilé výdaje:
pouze investiční výdaje nebo drobný dlouhodobý hmotný majetek
1. rekonstrukce/obnova/rozšíření budov a ploch pro realizaci výstavních expozic a muzeí i
příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)
2. pořízení technologií a dalšího vybavení pro realizaci výstavních expozic a muzeí, zejména
výstavních vitrín, panelů, informačních tabulí, osvětlení, audiovizuální techniky, počítačové
techniky – hardware, software, zabezpečovacího zařízení
3. doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných a parkovacích
stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační cedule) - tvoří maximálně 30% projektu
4. nákup nemovitosti
Nezpůsobilé výdaje:
• Vystavené exponáty
• kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla,
systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických
kolektorů
• stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahující výši 200 000 Kč
PŘEDKLÁDANÉ PŘÍLOHY NA MAS PŘI PODÁNÍ ŽOD
➢ Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem/strategií rozvoje obce

Kontakty
Ing. Hana Bouchnerová,
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD MAS Aktivios, z.s.
mobil: 728 168 248, info@mas-aktivios.cz
Ing. Lenka Šrámková,
Projektová manažerka PRV MAS Aktivios, z.s.
mobil: 724 326 695, info@mas-aktivios.cz
Sídlo a kancelář MAS
Nezdice 46 (budova OÚ, 1. patro), 334 01 Přeštice
www.mas-aktivios.cz
info@mas-aktivios.cz

Děkujeme za pozornost a
držíme palce ☺
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