Grantový program MAS Zlatá cesta, o. p. s.
na podporu malých projektů
nestátních neziskových organizací
Poskytovatel grantu:
Sídlo a korespondenční adresa:

MAS Zlatá cesta, o. p. s.
Pivovarská 281
347 01 TACHOV

1) Účel a cíl programu
Podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na
území působnosti MAS s cílem obohatit kulturní a společenský život obyvatel v těchto obcích.
2) Celkový objem peněžních prostředků programu
30 000,-Kč
3) Způsobilí žadatelé
Způsobilými žadateli jsou nestátní neziskové organizace (právnické osoby) jejichž činnost je zaměřena
na spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity.
Žadatelem nemůže být obec, podnikatelský subjekt nebo fyzická osoba.
4) Zaměření podporovaných projektů
Program je zaměřen na podporu neinvestičních projektů.
Projekty mohou být zaměřeny na sportovní, společenské, kulturní, volnočasové či jiné zájmové
činnosti.
Podporovány budou jednorázové akce stejně jako akce, které jsou součástí dlouhodobějšího záměru.
Podpořeny mohou být i projekty zaměřené na nákup vybavení pokud budou v souladu
s neinvestičním charakterem programu.
Přínosem jsou projekty zaměřené na práci s mládeží, projekty, které přinášejí nové nápady
a netradiční aktivity.
5) Výše grantu
Minimální výše grantu je 5 000,-Kč.
Maximální výše grantu je 10 000,-Kč.

Grantový program MAS Zlatá cesta, o. p. s. na podporu malých projektů nestátních
neziskových organizací je podpořen finančními prostředky Plzeňského kraje.

Finanční podíl žadatele není vyžadován.
Náklady projektu, na které je čerpána finanční podpora z tohoto grantového programu, nelze
souběžně financovat z dalších dotací nebo grantů.
Uznatelným výdajem není DPH, pokud je příjemce dotace plátcem daně z přidané hodnoty.
6) Další podmínky poskytnutí grantu
Každý žadatel může přihlásit pouze jeden projekt. Žadatel musí mít sídlo na území působnosti MAS
Zlatá cesta, o. p. s.
Projekt bude realizován na území působnosti MAS Zlatá cesta, o. p. s. (správní území obcí Ctiboř,
Částkov, Dlouhý Újezd, Lesná, Lom u Tachova, Milíře a Tachov).
Grant nesmí být použit na běžné provozní výdaje (např. energie) a vybavení kanceláře.
Nejsou podporovány investiční projekty.
Případný příjem plynoucí z podpořené aktivity (vstupné, prodej publikací, veřejná dražba apod.)
vzniklý v souvislosti s projektem nelze využít k vlastnímu obohacení organizátorů aktivity. Je nutno ho
vykázat v závěrečné zprávě projektu a doložit čestné prohlášení o jeho využití (např. pokrytí nákladů
projektu, charitativní účely, další rozvoj příjemce, apod.)
Z finančních prostředků grantu lze hradit výdaje uskutečněné v roce 2017 (zpětně od 1. 1.).
Na dotaci není právní nárok.
7) Předkládání žádostí o grant
Projekty se přihlašují doručením vyplněného formuláře žádosti o dotaci (viz příloha č. 1) včetně
povinných příloh v zalepené obálce do kanceláře MAS Zlatá cesta, o. p. s. ve dnech 3. – 7. září 2018
(rozhoduje podací razítko pošty) nebo potvrzení data přijetí v kanceláři MAS (poslední den příjmu
nejpozději do 12 hod.). Neúplné nebo pozdě doručené žádosti budou z dalšího hodnocení vyřazeny.
8) Hodnocení projektů
Předložené projekty budou hodnoceny hodnotící komisí MAS Zlatá cesta, o. p. s..
Při hodnocení budou zohledněny zejména následující skutečnosti:
- organizování aktivit pro děti a mládež na území MAS (0-2 body podle četnosti)
- organizování akcí pro veřejnost na území MAS (0-6 bodů podle velikosti a četnosti)
- kvalita a připravenost projektu (0-2 body za srozumitelný věcný popis, přiměřený rozpočet)
- naplnění cíle programu (0-1 bod za obohacení kulturního a společenského života obyvatel na území
MAS)
Projekty, které nezískají min. 5 bodů, nebudou podpořeny. Komise je oprávněna navrhnout snížení
výše dotace, o kterou žadatel žádá.
9) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Předpokládaný termín, do kterého bude rozhodnuto o poskytnutí grantu je 27. 9. 2018.
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10) Realizace podpořených projektů
O schválení či neschválení grantu budou žadatelé vyrozuměni písemně nebo elektronicky e-mailem.
Dotace bude poskytnuta na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí grantu bezhotovostním
převodem finančních prostředků.
Příjemce grantu povede přehled výdajů projektu (soupisku účetních dokladů) na stanoveném
formuláři (viz příloha č. 3) a zároveň tyto výdaje bude mít zaevidovány v účetnictví nebo daňové
evidenci.
Úhrada výdajů projektu může probíhat jedním z následujících způsobů:
- bezhotovostně převodem z účtu příjemce, oproti faktuře nebo na základě smlouvy,
- v hotovosti, na základě paragonu nebo výdajového pokladního dokladu.
Veškeré podpořené aktivity a projekty mohou být průběžně kontrolovány zástupci MAS. Pokud je
podpořena jednorázová aktivita (např. společenská akce), upozorní žadatel na termín jejího konání
zástupce MAS s předstihem alespoň 14 dnů.
Do 31. ledna 2019 doručí příjemce do kanceláře MAS Zlatá cesta, o. p. s., Pivovarská 281, 347 01,
Závěrečnou zprávu o realizaci projektu včetně následujících příloh:
- kopie jednotlivých účetních dokladů a souvisejících smluv (faktury, paragony, smlouvy o dílo apod.),
přičemž originály těchto dokladů předloží příjemce k nahlédnutí. Z textu účetních dokladů musí být
zřejmé, že se vztahují k dotované akci.
- fotodokumentace realizovaného projektu.
- ukázky publicity projektu.
Přílohy pravidel
1) Žádost o poskytnutí dotace – formulář
2) Závěrečná zpráva – formulář
3) Doporučený vzor publicity
Konzultace poskytuje
Ing. Gabriela Macková
tel.: 373 700 805, mobil: 727 844 268
e-mail: mas@zlatacesta.cz

Aktualizované znění dotačního programu schválila Správní rada MAS Zlatá cesta, o. p. s.
dne 27. 6. 2018.

3

