
Pravidla pro propagaci SCLLD na akcích 

na území MAS Hanácké Království v roce 2017 

 

Cíl: Propagace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS Hanácké 

Království prostřednictvím společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí 

pořádaných v území MAS Hanácké Království. 

Oprávnění žadatelé: 

- registrované spolky, sdružení, kluby a neziskové organizace  

- neregistrované a neformální skupiny občanů prostřednictvím obcí, nebo 

registrovaných neziskových organizací  

 

Vymezení regionu podpory: Území MAS Hanácké Království 

 

 

Celková částka pro rok 2017: 80.000 Kč  

Maximální výše podpory na 1 projekt: 

5.000 Kč (dotace)  

 

 

 

 



Základní podmínky: 

- cílem je propagace SCLLD MAS Hanácké Království a rozvoj partnerské spolupráce 

místních komunit a institucí; 

- prohlubování identifikace jednotlivých subjektů s územím MAS Hanácké Království; 

- podpora vytváření společné kulturní identity; 

- podpora spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, společenských, kulturních  

a volnočasových aktivit; 

- dodržování principu efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti projektu; 

- projekt musí být v souladu s oblastmi podpory a těmito pravidly; 

- příjemce je povinen označit všechny případně vydané materiály vztahující se k projektu 

logem MAS Hanácké Království a uvést v nich, že se akce realizuje za podpory Strategie 

MAS Hanácké Království. Totéž je příjemce povinen uvádět po celou dobu čerpání při 

kontaktu s médii, na internetových stránkách příjemce a při propagaci svých aktivit; 

- poskytovatel uděluje příjemci souhlas s bezúplatným užitím loga MAS Hanácké 

Království pro účely projektu; 

- pro účely propagace MAS Hanácké Království může příjemce bezplatně využít banner, 

přičemž dopravu z a do sídla MAS zajistí příjemce; 

- MAS Hanácké Království si vyhrazuje právo realizovat na akcích žadatele workshopy a 

semináře vztahující se k SCLLD MAS Hanácké Království; 

- MAS Hanácké Království si vyhrazuje právo informovat prostřednictvím webových 

stránek žadatele o aktuálních otázkách souvisejících s realizací SCLLD MAS. 
 

Způsob podání žádosti: 

- Žádost je potřeba předložit písemně v 1 originále na poštovní adresu: MAS Hanácké 

Království, Šrámkova 19, Grygov 783 73, nebo osobně v sídle kanceláře MAS 

(Šrámkova 19, Grygov). 

- Při doručení poštou rozhoduje datum poštovního razítka. 

 
Začátek příjmu žádostí: Středa, 1. února 2017, od 9.00 hodin 

Uzávěrka pro příjem žádostí: Pátek, 17. února 2017, do 12.00 hodin  

Rozhodnutí MAS Hanácké Království: Středa, 22. února 2017, od 15.00 hodin 

 

Podpořena bude akce konaná po oboustranném podpisu smlouvy, tj. nejdříve po 

22. 2. 2017  

 

Informace pro příjemce: 

- Do 23. 2. 2017 bude příjemci vydáno rozhodnutí o uzavření smlouvy na propagaci. 

- Finanční prostředky ze strany MAS budou příjemci převedeny do 14 dnů po realizaci 

samotné akce. 

- Příjemce dotace je povinen použít prostředky v souladu se smlouvou a těmito pravidly  

    a doložit naplnění smlouvy do 31. 12. 2017. 

- Rada spolku si vyhrazuje možnost upravovat výši poskytnutých finančních 

prostředků v závislosti sjednaném způsobu propagace a počtu podaných 

žádostí. 
 

Všeobecná kritéria: 

- Žádost musí být předložena ve stanoveném termínu, na formuláři a se všemi 

požadovanými přílohami (viz dále). V případě, že žadatel nepředložil projekt osobně 

v kanceláři MAS, kde bude na místě provedena administrativní kontrola, ale zaslal 

projekt poštou, bude vyzván, aby do 7 dnů doplnil případné chybějící náležitosti. 

- Rozsah projektu může mít maximálně 1 stranu A4. 

- Projekt musí být realizován na území obcí MAS Hanácké Království. 



- Projekt předkladatele musí být v souladu s Integrovanou strategií rozvoje území MAS 

Hanácké Království – „Společně pro království“. 
 

Přílohy k žádosti: 

- Kopie dokladu o přidělení IČO (neplatí pro obce) 

- Čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči státu, MAS a obci (viz příloha) 

- Minimálně 1 fotografie současného stavu nebo realizace akce v minulosti, či jiné 

akce žadatele pokud byla akce v minulosti realizována– (doporučeno – bude použito 

v článcích Zpravodaje, letácích atd.) 

- Kopie smlouvy o vedení bankovního účtu (Organizace může využít vlastní účet nebo 

účet obce. Ve druhém případě doloží souhlas obce s použitím finančních prostředků 

ve prospěch žadatele.) 
 

Kopie příloh nemusí být ověřené! 

 

Výběr žádostí: 

- Předložené žádosti, které splnily všeobecná kritéria a podmínky Pravidel, bude 

posuzovat Rada spolku MAS Hanácké Království, z.s.  

- Seznam podpořených a nepodpořených žádostí bude zveřejněn druhý den po jednání 

Rady spolku na webové stránce www.hanacke-kralovstvi.cz a každému žadateli bude 

zaslána odpověď o podpoření/nepodpoření žádosti na kontaktní e-mailovou adresu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hanacke-kralovstvi.cz/

