
 
 

Program na podporu regionálních aktivit  

MAS Dolnobřežansko o.p.s. pro rok 2022 
 
Program na podporu regionálních aktivit je určený na podporu drobných projektů dotýkajících 

se aktivně občanů alespoň dvou obcí v území MAS Dolnobřežansko.  
 

Podporujeme: 
 Jednorázové akce týkající se životního prostředí, myslivosti, včelařství  
 Jednorázové kulturní a sportovní akce týkající se dětí, mládeže a seniorů 

 

Žadatel: 
 Neziskové organizace, církve, příspěvkové organizace obcí 
 Fyzické osoby 
 Žadatel prokazatelně působí v území MAS Dolnobřežansko  

 

Uznatelné výdaje: 

 Nákup vybavení souvisejícího s činností žadatele/právnické osoby (i případě, že nákup 
vybavení je jedinou položkou rozpočtu má žadatel povinnost uspořádat akci pro 
veřejnost, školu ... )   

 Nákup drobného vybavení v souvislosti s realizací akce 
 ceny pro vítěze (pouze v případě soutěží) 
 nákup materiálu pro workshopy a dílničky 
 propagace akce 
 nájemné v obvyklé výši 
 náklady na lektora 

 

Výše podpory: 
 Maximálně 10 000 Kč na jeden projekt, spoluúčast žadatele 10% 
 Partneři MAS Dolnobřežansko bez spoluúčasti 

 

Alokace pro tuto výzvu 
 150 000 Kč, celá alokace nemusí být vyčerpána 

 

Podmínky pro žadatele 
 Žádost musí být podána na předepsaném formuláři a musí být podepsána žadatelem 

(fyzická osoba) či statutárním zástupcem žadatele. 
 Realizace akcí je možná v období od 1. dubna do 30. listopadu 2022 
 Žádost v zalepené obálce s označením „Program na podporu regionálních aktivit MAS 

Dolnobřežansko pro rok 2020“ musí být doručena osobně nebo poštou na adresu: 
MAS Dolnobřežansko o.p.s. 
Pražská 636 
252 41 Dolní Břežany  

 Žádost musí být doručena nejpozději do středy 16. března 2022, 12:00 hod. 



 Seznam podpořených žádostí bude zveřejněn na webových stránkách MAS 
Dolnobřežansko nejpozději do čtvrtka 31. března 2022. 

 

Hodnocení žádostí 
 Po ukončení příjmu žádostí proběhne kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti 

(sídlo na území obce, přijatelnost aktivit, podpis statutárního zástupce atd.) žádostí. Tuto 
kontrolu provedou pracovníci kanceláře MAS Dolnobřežansko. 

 Žádosti, které jsou v souladu s Programem na podporu regionálních aktivit, budou 
předány členům výběrové komise MAS Dolnobřežansko, která je posoudí dle hodnotících 
kritérií. 

 Na základě bodového hodnocení žádostí bude stanoveno jejich pořadí. Vybrané žádosti 
budou předloženy ke schválení členům správní rady MAS Dolnobřežansko o.p.s.  

 

Hodnotící kritéria 
  
Kritérium Bodové 

hodnocení 

Popis kritéria 

Popis projektu 0-5 Projekt je jasně a srozumitelně popsán, má 
podrobně popsán harmonogram přípravy a 
realizace projektu.  

Ekonomická výhodnost 
projektu 

0-5 Projekt má reálný rozpočet, ceny odpovídají 

cenám v místě obvyklým; náklady jsou 

provázané s aktivitami projektu. Rozpočet je 

dostatečně popsán.  
Organizační zajištění 
projektu 

0-5 Kompetence členů realizačního týmu jsou jasně 
vymezeny. 

Partnerství, dopad na obce 
v regionu Dolnobřežansko 

0-5 Akce aktivně zapojuje obyvatele více obcí 
regionu Dolnobřežansko.  
 

 

Další podmínky 
 Na poskytnutí podpory není právní nárok. 
 Každý žadatel může podat pouze jednu žádost. 
 Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na záměr popsaný v žádosti a nesmějí 

být použity na jiný účel  
 Vyúčtování podpory musí být předloženo nejpozději do 30 dnů od konání akce na 

předepsaném formuláři a musí být doplněno kopiemi účetních dokladů. 

 
Povinná publicita 

 Žadatel je povinen na akci uveřejnit banner s informací, že akce je pořádána s podporou 
MAS Dolnobřežansko (k zapůjčení v kanceláři MAS). 

 Žadatel je do 7 dnů od konání akce povinen předat MAS Dolnobřežansko článek o akci 
(včetně fotografií) ke zveřejnění na webových stránkách MAS.   

 
 
 

 

Mgr. Monika Neužilová 

Ředitelka společnosti 

 


