Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.
(dále jen „MAS“)
vyhlašuje výzvu MAS na podporu aktivit v rámci programu
„Malý LEADER 2020“
podpořeného z programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020
IDENTIFIKACE MAS:
Název:
IČO:
Sídlo:

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.
26667401
Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot

ÚZEMNÍ VYMEZENÍ:
Výzva MAS se vztahuje na území MAS Jižní Slovácko vymezené pro Strategii komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Jižní Slovácko pro 2014-2020.
Území MAS tvoří tyto obce: Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hrušky, Josefov,
Kostice, Lanžhot, Ladná, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Mutěnice,
Nový Poddvorov, Prušánky, Rohatec, Starý Poddvorov, Terezín, Tvrdonice, Týnec.
Žadatel musí mít sídlo v území MAS (viz. výčet obcí výše), nebo v tomto území prokazatelně
působit.
CÍL VÝZVY:
Cílem výzvy je podpořit rozvoj občanské společnosti a zlepšit kvalitu života v obcí v území MAS
Jižní Slovácko, dále pak podpořit aktivity, které přispějí k rozvoji regionu a naplnění Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jižní Slovácko v letech 2014-2020, opatření 5.3.1
Podpora aktivit v oblasti folkloru, kultury a tradičních řemesel
PODPOROVANÉ OBLASTI:
PODPORA DĚTSKÝCH FOLKLÓRNÍCH SOUBORŮ NEBO SKUPIN DĚTÍ PODPORUJÍCÍCH FOLKLOR
A TRADICE
- drobné vybavení souboru pro opakované využití
- pořízení rekvizit, drobných doplňků pro vystoupení
- pořízení krojových součástí
DOBA REALIZACE AKCE:
Projekt může být realizován ihned po obdržení Oznámení o výsledku hodnocení, nejdéle však
do 30.11.2020.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:
Žadatel musí mít místo bydliště, sídlo nebo provozovnu na území MAS Jižní Slovácko a
prokazatelně na tomto území působit v oblasti folkloru a tradic.
Oprávněným žadatelem je:
- obec,
- nestátní nezisková organizace,
- základní nebo mateřské školy a školská zařízení,
- příspěvkové organizace zřízené obcí
Každý oprávněný žadatel může do výzvy podat pouze jednu žádost.

FINAČNÍ RÁMEC PODPORY:
Alokace na výzvu:
Maximální výše podpory:
Procentuální výše dotace:

50 000,- Kč
5 000,- Kč/1 projekt
100% způsobilých výdajů

Žadatel zabezpečuje financování realizovaných aktivit projektu nejprve z vlastních zdrojů.

UZNATELNOST NÁKLADŮ:
Způsobilé náklady:
- drobné vybavení souboru pro opakované využití
- pořízení rekvizit, drobných doplňků pro vystoupení,
- pořízení krojových součástí
Nezpůsobilé náklady:
- náklady dopravy na vystoupení
- občerstvení
- odměna za odborné umělecké vedení
- mzdy vedoucích a organizačních osob
- výdaje na energie, vodné stočné apod.
- pojištění majetku a osob
- odpisy majetku

ZPŮSOB PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:
Formulář žádosti o podporu naleznete v elektronické podobě na webových stránek MAS Jižní
Slovácko (www.jiznislovacko.cz) v sekci Malý LEADER 2020.
Příjem žádostí probíhá od vyhlášení programu do pátku 6.11.2020.
(Žádosti obdržené po tomto termínu nebudou dále administrovány.)

Vyplněnou žádost spolu s požadovanými přílohami je nutno ve výše uvedeném termínu zaslat
na MAS buď pomocí datové schránky (ID: z2f397g), nebo elektronicky na email:
pridalova@jiznislovacko.cz, přičemž v předmětu zprávy musí být uvedeno: „Žádost - Malý
LEADER 2020“.
Povinné přílohy žádosti:
- doklad o právní subjektivitě žadatele
- potvrzení o vedení bankovního účtu žadatele
- položkový rozpočet akce
Případné dotazy je možné konzultovat telefonicky nebo emailem na kontaktu:
Ing. Blanka Přidalová
Kancelář MAS Jižní Slovácko
Masarykovo náměstí 27, 695 01 Hodonín
pridalova@jiznislovacko.cz
775 004 582
HODNOCENÍ A VÝBĚR ŽÁDOSTÍ:
Po obdržení žádosti provede kancelář MAS kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti
žádosti dle kritérií přijatelnosti uvedených v této výzvě. V případě neúplnosti bude žadatel
vyzván k doplnění údajů. Pokud nedojde do 5 dnů od vyzvání k doplnění žádosti, nebo pokud
nebude žádost v souladu s kritérii formálních náležitostí a přijatelnosti, bude administrace
žádosti ukončena.
Následné věcné hodnocení předložených projektů provede Výbor MAS. Výsledné bodové
hodnocení od jednotlivých hodnotitelů (přítomných členů výboru) bude sumarizováno, a
v návaznosti na to bude stanoveno pořadí žádostí. Při shodném počtu bodů pak bude v pořadí
upřednostněna žádost, která byla podána dříve. Z průběhu jednání bude pořízen zápis a
seznam žádostí seřazených podle bodového hodnocení.
Každému žadateli bude zasláno Oznámení o výsledku hodnocení na emailový kontakt uvedený
v žádosti. Úspěšným žadatelům budou zároveň podány informace týkající se dalších kroků
v rámci realizace projektu.
Kritéria formálního hodnocení:
- dodržení termínu pro podání žádosti,
- řádné, úplné a správné vyplnění žádosti včetně všech příloh,
- oprávněnost žadatele,
- aktivita projektu je zaměřena na nejméně jednu z podporovaných oblastí,
- dodržení maximálního limitu způsobilých výdajů na jeden projekt
Kritéria věcného hodnocení:
Kritéria věcného hodnocení jsou uvedena v příloze 2 této výzvy.

VYÚČTOVÁNÍ A PROPLACENÍ AKCE:
Žadatel může zahájit realizaci projektu ihned po obdržení Oznámení o výsledku hodnocení.
Realizace projekt musí být dokončena do 30.11.2020. Uznatelné náklady mohou vzniknout
v období od zahájení realizace projektu do nejpozději 5.12.2020.
Žádost o proplacení bude možné ze strany žadatele podat do 15.12.2020.
(formulář Žádosti o proplacení bude všem úspěšným žadatelům rozeslán spolu s Oznámením
o výsledku hodnocení)
K žádosti o proplacení žadatel přiloží daňový doklad (fakturu) na schválenou výši dotace.
Faktura bude obsahovat min. tyto náležitosti:
Označení odběratele:
Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.
Náměstí 177, 691 51 Lanžhot
IČO: 26667401
Předmět faktury:
Na základě předložené žádosti o proplacení vám fakturujeme schválený dotační příspěvek
v rámci programu „MALÝ LEADER“, spolufinancovaný z Programu rozvoje venkova
Jihomoravského kraje pro rok 2020, PRV JMK 2020, č.dot.sml. JMK065890/20/ORR v částce…

K faktuře budou přiloženy kopie daňových dokladů související s realizací způsobilých výdajů,
dále krátké vyhodnocení akce (stručný popis realizace projektu) včetně dalších příloh
(fotografie pořízeného vybavení apod.).
Schválená výše dotace bude zaslána na bankovní účet žadatele neprodleně po ukončení
kontroly dokumentů předložených v Žádosti o proplacení.

za Výbor MAS:
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
zastoupená jednatelem Ing. Josefem Smetanou,
jako předseda zapsaného spolku
Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

