Výzva „Malý LEADER 2019“
Podpora projektů „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2019
1. Informace o podpoře projektů
Malý LEADER MAS Litomyšlsko o.p.s. (dále také jen MAS) je financován z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje (dále také jen POV PK), spravuje ho MAS Litomyšlsko o.p.s. Podporované oblasti
jsou vybrány dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Litomyšlsko o.p.s. 2014 – 2020
(dále také jen SCLLD). Podpora jednotlivých projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z rozpočtu
POV z Pardubického kraje, kterou MAS obdrží za tímto účelem.
2. Specifikace žadatelů
Pouze následující vlastníci nemovitých věcí (za určitých okolností také dlouhodobí nájemci; konkrétní
záměry je nutné individuálně konzultovat s pracovníky MAS Litomyšlsko o.p.s.), které jsou předmětem
projektu (žadatel nemovité věci v žádosti přesně identifikuje, aby byla možná identifikace dle katastru
nemovitostí):
- obce do 300 obyvatel (k poslednímu dni roku předcházejícího podání žádosti),
- níže vyjmenované subjekty kromě obcí (za podmínky partnerství/členství v MAS):
o organizace zřizované nebo zakládané obcí do 300 obyvatel (viz výše),
o nestátní neziskové organizace,
o církve a církevní organizace.
3. Podporované oblasti (způsobilé výdaje projektů)
- Obnova a údržba občanské vybavenosti (radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení,
hřiště, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, sakrální stavby, hřbitovy, čekárny
na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, zdravotnická zařízení, zařízení soc.
péče, obytné budovy, ostatní),
- Obnova a údržba veřejného prostoru,
- Obnova a údržba sportovních zařízení,
- Obnova a údržba sakrálních staveb,
- Péče o krajinu,
- Vybavení pro dlouhodobé využití (podporované za určitých okolností; konkrétní záměry je
nutné individuálně konzultovat s pracovníky MAS Litomyšlsko o.p.s.),
- Apod.
DPH je způsobilým výdajem za předpokladu, že žadatel nemá v souvislosti s projektem dle § 73 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok na odpočet této daně.
4. Nepodporované oblasti (nezpůsobilé výdaje projektů)
- Provozní náklady (tj. mzdové výdaje, cestovné, pohonné hmoty, stravné, ubytování,
kancelářské potřeby, vybavení kanceláří elektrospotřebiči a nábytkem, platby energií, dary,
občerstvení, platby úroků a úvěrů, bankovní poplatky, telefonní poplatky, webové stránky,
apod.), investiční výdaje.
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5. Výše rozpočtu projektu
- Výše způsobilých výdajů je min. 10 tis. Kč, max. 50 tis. Kč pro jeden projekt.
- Spoluúčast žadatele na realizaci projektu je min. 30 % z celkových způsobilých výdajů, podpora
tedy činí max. 70 % celkových způsobilých výdajů.
6. Podmínky pro podporu projektu
- Žadatel musí mít sídlo na území MAS Litomyšlsko o.p.s.
- Projekt musí být realizován na území MAS Litomyšlsko o.p.s. (viz www.mas-lit.cz).
- Projekt musí být v souladu se SCLLD (viz žádost o podporu; možnost konzultace).
- Každý žadatel může podat pouze jednu žádost.
- Podporované projekty musí být neinvestičního charakteru.
- MAS ohodnotí podané žádosti na základě hodnotících kritérií a vytvoří pořadí ohodnocených
žádostí. Žádosti, které splní dané podmínky, mohou být zařazeny do žádosti o dotaci MAS
do POV PK. Podle výše schválené dotace z POV PK budou jednotlivé žádosti o podporu projektu
podporovány v pořadí daném bodovým hodnocením.
- Žádosti o podporu projektu, které převyšují alokaci schválenou Pardubickým krajem, se stávají
náhradními projekty.
- V případě úspory výdajů schválených projektů, jejich nerealizace apod. mohou být osloveny
projekty ze seznamu náhradních projektů, a to postupně dle dosaženého počtu bodů.
- Výsledky hodnocení orgánů MAS budou zveřejněny na webových stránkách MAS.
- Informace o procesu budou zveřejňovány na webu MAS: www.mas-lit.cz.
- Žadatel podáním žádosti o podporu projektu souhlasí s uveřejněním údajů uvedených
v žádosti na webových stránkách a dokumentech MAS Litomyšlsko o.p.s. nebo Pardubického
kraje.
- Se žadateli podpořených projektů bude uzavřena Smlouva, ve které budou upřesněny
podmínky realizace projektu.
- Na podporu není právní nárok. MAS Litomyšlsko o.p.s. si vyhrazuje právo výzvu kdykoli bez
uvedení důvodu zrušit nebo udělat změny, které budou zveřejněny na stejném místě jako tato
výzva. Sporné případy řeší a rozhoduje MAS.
- Doporučuje se projekty předem konzultovat – kontakt: +420 733 705 320, mas-lit@seznam.cz.
7. Hodnocení projektů
- Hodnocení projektů se skládá z hodnocení formálních náležitostí a věcného hodnocení.
- Hodnocením formálních náležitostí se rozumí posouzení úplnosti žádosti a jejího souladu
s výzvou MAS, a to především:
o Dodržení termínu pro podání žádosti o podporu projektů,
o Řádné, úplné a správné vyplnění žádosti,
o Oprávněnost žadatele,
o Dodržení způsobu podání žádosti,
o Dodržení limitů způsobilých výdajů,
o Uvedení data a podpisu osoby oprávněné jednat jménem žadatele,
o Připojení všech požadovaných příloh žádosti.
- Žádost, která nesplní některé kritérium formálních náležitostí, bude vyřazena.
- U žádostí, které nebyly vyřazeny v rámci kontroly formálních náležitostí, bude provedeno
věcné hodnocení, dle následujících preferenčních kritérií (každé má na hodnocení váhu 20 %):
o Velikost obce, kde je projekt realizován (dle dat ČSÚ k poslednímu dni roku
předcházejícího podání žádosti; preferována bude realizace v menších obcích)
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Rozsah aktivit a činností v souvislosti s projektem – (preferovány budou projekty s širším
pozitivním dopadem pro obyvatele, členy, …)
o Práce s dětmi, mládeží a seniory (preferovány budou projekty žadatelů s širšími
a četnějšími aktivitami v těchto oblastech, a to před realizací i vzniklé díky realizaci)
o Míra podpory žadatele ze SCLLD nebo SPL (budou preferováni žadatelé, kteří ještě
neobdrželi podporu, na bankovní účet, případně žadatelé s nižší obdrženou podporou).
o Propagace (preferována bude větší propagace, tj. zpravodaj, informační tabulka, web, …).
Pokud získají dva a více projektů stejný počet bodů, rozhoduje datum a čas podání žádosti
o podporu projektu, tzn., bude zvýhodněn žadatel s dřívějším datem a časem podání.

8. Způsob podání žádosti
- Žádost o podporu je možné podávat pouze v listinné podobě dle vzoru v příloze výzvy, osobně,
od 10. 9. 2018 do 14. 9. 2018 vždy od 10:00 do 14:00 hod. na adrese MAS Litomyšlsko o.p.s.,
Borská 125, 539 44 Proseč.
- Žadatel odpovídá za správné a úplné vyplnění formuláře žádosti. Výzva k doplnění nebo
odstranění nedostatků nebude zasílána.
- Žadatel k žádosti může připojit další přílohy doplňující žádost nebo informace v ní obsažené.
9. Realizace projektů
- Realizace projektu musí probíhat v období 1. 7. 2019 – 30. 9. 2019, vyúčtování dle pokynů MAS
musí proběhnout do 31. 11. 2019.
- Finanční krytí projektu ze strany MAS bude možné po připsání dotace POV na účet MAS.
- Podmínky realizace projektu budou specifikovány ve Smlouvě.
10. Předpokládaný harmonogram
Akce
Příjem žádostí o podporu
Hodnocení a výběr (MAS/Pardubický kraj)
Schválení výše dotace pro MAS Pardubickým krajem
Realizace projektu
Vyúčtování dotace MAS v rámci POV PK
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Termín zahájení
10. 09. 2018
17. 09. 2018
01. 07. 2019

Termín ukončení
14. 09. 2018
21. 09. 2018
30. 06. 2019
30. 09. 2019
31. 12. 2019

