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MIKROGRANTY MAS LAŠSKO, Z. S. 2017 

MAS Lašsko vyhlašuje 3. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. na podporu projektů, které svým 

naplněním podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci 

a rozvoj území. Cílem je zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, posílit vzájemnou soudržnost a spolupráci 

obyvatel regionu, posílit lokální ekonomiku, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví.    

Účelem Mikrograntů je podpořit Vaše projekty, které přispívají k rozvoji regionu a zároveň tak naplňují Strategii 

komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, z. s. na období 2014 – 2020 (dále SCLLD MAS Lašsko). 

Oprávnění žadatelé  

Tato výzva je programem MAS Lašsko, která je podporována z členských příspěvků obcí, a proto budou 

podpořeny projekty žadatelů z těchto členských obcí1. 

Žadatelem může být kdokoli, obec, podnikatel, církev, nezisková organizace, spolek, ale i pár aktivních lidí, kteří 

mají záměr, který by rádi zrealizovali. Žadatel nemusí mít IČ. 

Typy podporovaných projektů 

Typy podporovaných záměrů:  

- znovuobnovování tradic a řemesel v obcích 

- propagace místních produktů a producentů  

- rozvinutí spolupráce místních obyvatel, spolků, organizací a dalších aktérů v území  

- propagace kulturního a přírodního bohatství  

- práce s dětmi a mládeží, alternativní vzdělávání   

- aktivní zapojení obyvatel do života v obcích, podpora tradičních, kulturních a sportovních akcí 

- předávání informací o ochraně přírody, environmentální vzdělávání 

- propagace zdravého životního stylu, osvětová činnost 

Projekt/akce/záměr musí nějakým způsobem přispět k rozvoji obce/regionu a zároveň musí být v souladu se 

SCLLD MAS Lašsko.  

(odkaz na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, z. s. na období 2014 - 2020:  

http://maslassko.cz/index.php?mn_post=57) 

Podmínky dotace 

V rámci projektu Mikrogranty bude v území MAS Lašsko přerozděleno 28 000 Kč, v období od 1. 7. 2017 

do 31. 12. 2017.  

• maximální výše dotace na jeden projekt je 4 000 Kč 

• záměr musí být realizován na území MAS Lašsko (mapa ZDE) 

• žadatel může v daném kalendářním roce podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace    

                                                           
1 členské obce MAS Lašsko: Bordovice, Hodslavice, Hostašovice, Frenštát pod Radhoštěm, Lichnov, Nový Jičín, Příbor, Rybí, 

Štramberk, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Závišice, Ženklava (DSO Povodí Sedlnice); členskými obcemi NEJSOU: Kopřivnice, 
Mořkov; do území MAS NESPADÁ obec Životice u Nového Jičína; mapa členských obcí: 
http://www.maslassko.cz/mapa_mas.php 
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• projekt/akce/záměr musí být v souladu se SCLLD MAS Lašsko (musí zapadat do specifických cílů, 

strategická část SCLLD ZDE)  

• akce musí proběhnout do konce kalendářního roku 2017  

• na podporu není právní nárok 

Postup hodnocení žádostí 

• zaměstnanci kanceláře provedou administrativní kontrolu do 10 pracovních dní 

• Výběrová komise MAS Lašsko posoudí, zda byly dodrženy podmínky žádosti a rozhodne o přidělení 

dotace 

• vybrané žádost schvaluje Rada MAS 

• žadatel je informován o výsledku do 30 pracovních dní od ukončení příjmu žádostí 

• žadatelé, kteří s projektem uspějí, dokládají zprávu o realizaci a fotodokumentaci do 10 pracovních dní 

od realizace projektu 

• na základě všech splněných požadavků, bude žadateli do 30 pracovních dní proplacena dotace  

Termíny podání žádosti 

• příjem žádostí bude probíhat od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017, o přidělení dotace bude žadatel 

informován do 30 pracovních dní od ukončení příjmu žádostí, nejpozději do 10. 11. 2017 

• formulář žádosti najdete online na těchto stránkách: ZDE 

• o přijetí žádosti a poskytnutí dotace budete informováni e-mailem, nezapomeňte proto uvést kontaktní 

e-mailovou adresu   

 

Realizace akce 

• akce musí být realizována od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017    

• při propagaci a realizaci projektu/akce/záměru uveďte MAS Lašsko jako donátora (vytištění loga MAS na 

plakát, vyvěšení loga na web, umístění loga v místě konání akce)  

• při samotné realizaci akce bude pořízena fotodokumentace, fotografie z akce budou využity k propagaci 

aktivit, k vyvěšení na stránkách MAS, příp. facebooku 

• v případě změn u akcí konaných s podporou MAS, nás ihned informujte 

 

Proplácení nákladů 

• proplacení nákladů do výše dotace bude provedeno zpětně, na základě vystavené faktury nebo 

doručeného účetního dokladu (paragonu) vztahujícího se prokazatelně k realizaci uvedené aktivity a v 

souladu s popisovanou aktivitou    

• povinnou součástí žádosti o proplacení je fotodokumentace z akce (4 fotky s dostatečnou kvalitou, min. 

300 DPI) a stručná zpráva o realizaci akce (max. polovina A 4)   

• faktury, účetní doklady, fotodokumentace a zpráva o realizaci akce s podpisem žadatele zašlete v 

elektronické kopii na e-mail: mikrogranty@centrum.cz a vytištěné doručte na adresu: Dolní Bašta 269, 

742 66 Štramberk (fotodokumentace stačí pouze v elektronické podobě), to nejpozději do 10 pracovních 

dní od konání akce 

  

http://www.maslassko.cz/mnews/data/files/others/strategicka_cast-schvaleno-brezen_2017.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc85KCwHzyuvY8ZzVVBFqLr6O5ucOttVsxIDrXhG2ukjEj4-Q/viewform?c=0&w=1
mailto:mikrogranty@centrum.cz
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Přílohy 

Online formuláře pro žadatele 

Zpráva o realizaci akce  

 

Kontakty   

S případnými dotazy ohledně Vašeho projektu se můžete obrátit na Mgr. Kláru Niedźwiedźovou, 739 677 379, 

mikrogranty@centrum.cz 
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