
 

1 
 

 

Pravidla pro propagaci SCLLD na akcích na území 

MAS Bobrava v roce 2022  
 
Cíl: Propagace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v území 

MAS Bobrava prostřednictvím společenských, kulturních, sportovních a 

volnočasových akcí pořádaných v území MAS.  
 

Oprávnění žadatelé:  

- registrované spolky, sdružení, kluby a neziskové organizace se sídlem na území MAS 

Bobrava 

Celková částka pro rok 2023: 70 000 Kč 

Minimální výše podpory: 2 000 Kč (dotace)  

Maximální výše podpory: 4 000 Kč (dotace)  

 

Cílem podpory je:  

- propagace SCLLD MAS Bobrava a rozvoj partnerské spolupráce místních komunit a 

institucí;  

- prohlubování identifikace jednotlivých subjektů s územím MAS Bobrava;  

- podpora vytváření společné kulturní identity;  

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

a volnočasových aktivit;  

 

Další podmínky realizace podpory:  

- dodržování principu efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti akce;  

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

- žadatel je povinen označit všechny případně vydané materiály vztahující se k akci 

logem MAS Bobrava. Totéž je žadatel povinen uvádět po celou dobu čerpání při 

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

- poskytovatel uděluje žadateli souhlas s bezúplatným užitím loga MAS Bobrava pro 

účely konání akce;  

- pro účely propagace MAS Bobrava může žadatel bezplatně využít plachtu případně 

banner MAS Bobrava, přičemž dopravu z a do kanceláře MAS zajistí žadatel;  

 

Všeobecná kritéria:  

- Žádost musí být předložena ve stanoveném termínu na vzorovém formuláři. Součástí 

bude Čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči státu, MAS a obci.  
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- V případě, že žadatel nepředložil žádost osobně v kanceláři MAS, kde bude na místě 

provedena administrativní kontrola, bude vyzván, aby do 5 kalendářních dnů doplnil 

případné chybějící náležitosti.  

- Akce musí být realizována na území obcí MAS Bobrava a musí být veřejně přístupná. 

- Akce žadatele musí být v souladu se Strategií komunitně vedeného rozvoje území 

MAS Bobrava  

 

Způsob podání žádosti:  

Žádost je možno předložit: 

• osobně v kanceláři MAS po předchozí domluvě (Nebovidy 250).  

• datovou schránkou (ID datové schránky MAS: 6e32u2r) 

 

Začátek příjmu žádostí: 6. ledna 2023, od 9.00 hodin  

Uzávěrka pro příjem žádostí: 31. ledna 2023, do 12.00 hodin  

Podpořeny budou akce konané v období 1. 3. 2023 – 30. 6. 2023.  

 

Každý žadatel může podat maximálně jednu žádost.  

 

Informace pro žadatele:  

- Do 28. 2. 2023 budou vybraní žadatelé vyzváni k uzavření smlouvy o propagaci.  

- Finanční prostředky ze strany MAS budou příjemci převedeny do 14 dnů od zaslání 

faktury. 

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

a doložit naplnění smlouvy do 16. 7. 2023.  

 

Řídící výbor si vyhrazuje možnost upravovat výši poskytnutých finančních prostředků 
v závislosti na počtu celkově podaných žádostí.  

 

Kontaktní osoba pro podání žádosti: Ing. Hana Skalníková,  

email: skalnikova@masbobrava.cz, tel. 731 074 100.  

 

Přílohy k žádosti:  

- Čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči státu, MAS a obci.  

 

Výběr žádostí:  

Přijaté žádosti, které splnily všeobecná kritéria a podmínky Pravidel budou předloženy 

Řídícímu výboru ke schválení. 
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Seznam podpořených a nepodpořených žádostí bude zveřejněn po projednání Řídícím 

výborem MAS Bobrava na webové stránce www.masbobrava.cz a každému žadateli bude 

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


