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MAS LAŠSKO  
vyhlašuje: 

TRÉNINKOVOU VÝZVU  

k předkládání žádosti o dotaci v rámci 

OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ  
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 

 
1. Identifikační údaje MAS Lašsko 
 
Zadavatel:   MAS Lašsko 
Adresa:  Dolní Bašta 269, Štramberk  
IČ:   27029875 
Kontaktní osoba:  Ing. Dalibor Kvita 
Telefon:  604 526 114 
E-mail:   maslassko@centrum.cz  
Web:   www.maslassko.cz 
  
2. Cíl tréninkové výzvy 

 
Tréninková výzva je vypisována v rámci projektu „Lašský rozjezd“, který byl podpořen 
z Programu rozvoje venkova, opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. 
Výzva je realizována podle pravidel tréninkové výzvy. Výsledkem řízení bude uzavření 
smlouvy s vybranými žadateli. 
 
Tréninkovou výzvu lze realizovat pouze formou měkké akce1. Hlavním cílem výzvy je zvýšit 
informovanost obyvatel o činnosti MAS Lašsko, prohloubit spolupráci a aktivní účast 
obyvatel k dění na území MAS Lašsko. V rámci tréninkové výzvy mohou být podpořeny tyto 
aktivity:  
 

- informační a propagační akce 
- vzdělávací akce 
- veřejná setkání 
- společenské akce 

                                                 
1 společenská akce zaměřená na širokou veřejnost, která přináší nemateriální hodnoty 
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Základní požadavky: 
 

- akce je realizována na území MAS Lašsko 
- jednorázová měkká akce 
- veřejně přístupná akce  
- akce neinvestičního charakteru 
- akce je uskutečněná v období od 23.5.2014 do 10.6.2014 

 
3. Termíny a způsob podání žádosti 
 
Termín vyhlášení výzvy:  28.4.2014 
Příjem žádostí:   do 14.5.2014 (včetně) 
Administrativní kontrola:  15.5.2014 
Příjem opravených žádostí:  do 21.5.2014 (včetně) 
Výběrové řízení:   22.5.2014   
Realizace projektů:   od 23.5.2014 do 10.6.2014 
Vyúčtování projektů:   do 15.6.2014 (včetně) 
 
Žádosti doručené po termínu pro přijetí žádostí budou z hodnocení automaticky vyřazeny. 
Žádost se podává ve dvou výtiscích (originál + kopie) a zároveň bude zaslána na e-mail 
maslassko@centrum.cz. U žádosti rozhoduje datum doručení žádosti.  
 
4. Definice příjemce dotace 

 
Oprávněnými žadateli mohou být:  
 
• obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále obce),  

• svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále Svazky obcí),  

• nestátní neziskové organizace1 (dále NNO):  

• podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění 
pozdějších předpisů (obecně prospěšná společnost), 

• podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ústav podle § 402 
zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (spolek) 

• dle zákona č. 277/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních 
fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace), 
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• zájmové sdružení právnických osob podle §20f a následujícího zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí (dále 
Zájmová sdružení právnických osob),  

• církev a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a 
postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a 
náboženských společnostech), (dále Církve a jejich organizace),  

• příspěvkové organizace zřízené obcí,  

• fyzická nebo právnická osoba, která podniká dle živnostenského zákona 455/1991 Sb.  
 
1
 do 1. 1. 2014 občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
Nabídky musí obsahovat identifikační údaje uchazeče (sídlo, bydliště, provozovna aj.). 
Uchazeč musí působit svou činností na území MAS Lašsko. 
 
5. Místo realizace 
 
Akce uskutečněná v rámci tréninkové výzvy se musí konat na území MAS Lašsko.  
Územní vymezení MAS Lašsko: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Hodslavice, Hostašovice, 
Kopřivnice, Lichnov, Mořkov, Nový Jičín, Příbor, Rybí, Štramberk, Tichá, Trojanovice, 
Veřovice, Závišice, Ženklava. 
 
6. Výše dotace  
 
Žadatel zabezpečuje předfinancování projektu z vlastních zdrojů. Dotace bude proplacena až 
po ukončení projektu po předložení Žádosti o proplacení. 
 

minimální výše podpory: 15 000,- 

maximální výše podpory: 74 000,- 
maximální výše dotace: 100  % způsobilých výdajů 

 
7. Výdaje dotace 
 
Způsobilé výdaje:  

- pronájem prostor,  
- poplatky za zábor veřejného prostranství, 
- pronájem zařízení, vybavení a techniky,  
- občerstvení,  
- doprava a ubytování pro účastníky akce,  
- služby lektorů, přednášejících a účinkujících, 
- propagační materiály. 
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Nezpůsobilé výdaje:  

- mzda pořadatele nebo věcné plnění partnera, 
- veškeré provozní náklady, např. nájem, účetní, spotřeba elektřiny, vody apod.,  
- telefonní poplatky,  
- vybavení kanceláře,  
- spotřební materiál – kancelářské potřeby, úklidové prostředky a hygienické potřeby. 

 
Limity cen jednotlivých služeb v rámci tréninkové výzvy. Tyto limity nesmí být žadatelem 
v rámci výzvy překročeny. 
Ubytování     cena v místě obvyklá, max. 1 500,-/noc 
Občerstvení     cena v místě obvyklá, max. 200,-/osoba/den 
Pronájem prostor, zařízení a techniky cena v místě obvyklá, max. 1 500,-/hodina 
 
8. Náležitosti žádosti o dotaci 

 
a) Žádost bude zpracována v souladu se zadáním tréninkové výzvy. 

Žádost musí být po formální stránce správně vyplněna, podána na zveřejněném formuláři  s 
datem a podpisem, popisem projektu, včetně položkového rozpočtu (formuláře jsou ke 
stažení na stránkách www.maslassko.cz) 
 

b) Žádost bude odevzdána 2x v tištěné formě a zároveň bude zaslána 
v požadovaném termínu na e-mail maslassko@centrum.cz. 

V předmětu e-mailové zprávy bude uvedeno Žádost – Lašský rozjezd. 
Tištěná žádost se odevzdává v zalepené obálce opatřená názvem „Žádost o dotaci v rámci 
PRV ČR, tréninková výzva MAS Lašsko“. Obálka bude opatřena nápisem NEOTVÍRAT. Na 
obálce musí být uvedeno jméno a adresa žadatele. 
 

c) Žádost musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče.  

 
d) Akce musí být realizována organizací, která na území MAS Lašsko působí a  

vykonává aktivity (má sídlo, provozovnu, pobočku nebo jinak prokazatelně působí).  
 

e) Akce musí být realizována fyzicky na území MAS Lašsko. 
 

f) Každý žadatel může v rámci výzvy podat celkově pouze 1 žádost.  
 

g) Povinnou součástí nabídky jsou přílohy: 
 
Příloha č. 1 - doklad právní formy  
NNO: kopie stanov nebo zřizovací listiny, registračního listu organizační složky sdružení, 
aktuální výpis z příslušného rejstříku vytištěný z ARESu. Z dokladu musí být patrné, kdo je 
statutárním zástupcem žadatele a způsob jednání statutárního zástupce.  
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Obec: osvědčení právního statutu se nepředkládá a je dostačující kopie dokladu o osobách 
oprávněných jednat jménem žadatele.  
Fyzická nebo právnická osoba, která podniká dle živnostenského zákona 455/1991 Sb.: kopie 
živnostenského listu.  
 
Příloha č. 2 – originál čestného prohlášení o bezdlužnosti 
Formulář je k dispozici na www.maslassko.cz. 
 
Příloha č. 3 – rozpočet k žádosti  
Formulář je k dispozici na www.maslassko.cz. 
 
9. Kritéria žádosti o dotaci 

 

Pořadí Kritérium Max. body 

1. Ekonomická výhodnost nabídky  25 

2. Cílová skupina  25 

3. Cíl a kvalita obsahu nabídky  20 

4. Regionální význam akce 15 

5. Soulad se zadáním výzvy 15 

 Celkem 100 

 
Hodnocení žádostí bude probíhat podle hodnotících kritérií. Bude podpořen projekt s 
nejvyšším bodovým ohodnocením. V rámci této výzvy může žadatel předložit pouze jednu 
nabídku. 

 
10. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek 
 
Příjem žádostí bude probíhat v kanceláři MAS Lašsko (Dolní Bašta 269, Štramberk) dle 
konzultačních hodin (viz níže) do 14. 5. 2014 včetně. Žádost lze do výše uvedeného termínu 
doručit osobně (žádost stačí vhodit do schránky označené MAS Lašsko) nebo poštou. V 
případě doručení poštou je rozhodující datum a čas doručení. 
 
11. Vyhodnocení a vyúčtování žádosti 
 
Odpovědnost za administraci projektu nese MAS Lašsko.  
 
Jednotlivé projekty budou nejprve posouzeny na základě posouzení administrativních 
náležitostí a obsahové přijatelnosti dle zadání výzvy. Pokud nebudou tyto náležitosti dodány 
ve stanoveném termínu, žadatel bude vyzván k opravě. Opravenou verzi nabídky musí 
žadatel předložit do 21.5.2014 včetně na sídle MAS Lašsko, jinak ztrácí nárok na posouzení 
projektu výběrovou komisí a případné poskytnutí finančního příspěvku. Následně budou 
projekty hodnoceny výběrovou komisí na základě uvedených bodovacích kritérii. Výběrová 
komise na začátku hodnocení předloží písemné prohlášení o nepodjatosti. Bude podpořen  
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projekt s nejvyšším bodovým ohodnocením. Rada MAS rozhodne o přiznání podpory 
konkrétním žadatelům a s žadateli bude uzavřena písemná smlouva o partnerství. 
 
Akce bude proplacena do 14 dnů od předložení žádosti o proplacení. Žádost o proplacení 
musí být podána nejpozději do 15. 6. 2014 včetně. Formulář žádosti o proplacení včetně 
povinných příloh bude k dispozici na www.maslassko.cz. 
 
12. Další informace a kontakty 
 
Formuláře naleznete na stránkách MAS Lašsko www.maslassko.cz. Další informace o 
Programu rozvoje venkova naleznete na stránkách Státního zemědělského intervenčního 
fondu www.szif.cz.  
 
Kontaktní osoby:  
Ing. Dalibor Kvita 
604 526 114 
 
Mgr. Klára Niedźwiedźová 
739 677 379 
 
kontaktní e-mail: 
maslassko@centrum.cz 
 
Konzultační hodiny: 
Po 13:00 – 15:00 
Út 9:00 – 11:00 
St 13:00 – 15:00 
Čt 9:00 – 11:00 
Pá 13:00 – 15:00 
 
 
Tréninková výzva byla zveřejněna dne 28. 4. 2014.  
 
 
Formuláře dostupné na webových stránkách www.maslassko.cz:  
 
Žádost o dotaci  
Rozpočet k žádosti  
Čestné prohlášení o bezdlužnosti 
 


