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Grantový program MAS Ekoregion Úhlava             

na podporu malých projektů                         

nestátních neziskových organizací 
 

Poskytovatel grantu: 
 

Sídlo a korespondenční adresa: Ekoregion Úhlava, z.s. 

                                                   Náměstí 122 

                                                   340 22 Nýrsko 

 

Kancelář: Náměstí 81, Nýrsko (barokní budova městské knihovny, 1. patro) 

                 

1) Cíl programu 
 

Podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových 

organizací na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava s cílem zvýšit jeho atraktivitu pro 

trvalé bydlení. 

 

2) Způsobilí žadatelé 
 

Způsobilými žadateli v rámci tohoto grantového programu jsou organizace (právnické osoby) 

jejichž činnost je zaměřena na spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity a mají sídlo 

na území působnosti místní akční skupiny Ekoregion Úhlava. 

 

Žadatelem nemohou být organizace státní správy, samosprávy, podnikatelské subjekty a 

fyzické osoby. 

 

3) Zaměření podporovaných projektů pro rok 2022_2. výzva 
 

Program je zaměřen na podporu neinvestičních projektů.  

 

Tematické zařazení projektu není omezeno. 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. 

Preferované budou projekty zaměřené na práci s mládeží, projekty, které přinášejí nové nápady 

a netradiční aktivity. 

Nebude podporována běžná činnost žadatele a akce mající charakter venkovské zábavy 

či turistického zájezdu. 
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4) Výše grantu 

 

Maximální výše grantu je 12 000,– Kč. Celkové množství rozdělovaných finančních prostředků 

je 203 000, – Kč.  

Finanční podíl žadatele není vyžadován.  

Financování nákladů projektu, na které je čerpána finanční podpora z tohoto grantového 

programu, souběžně z dalších dotací nebo grantů není přípustné. 

Uznatelným výdajem není DPH, pokud je příjemce dotace plátcem daně z přidané hodnoty 

a uplatňuje odpočet. Část nákladů odpovídající DPH není možné hradit z poskytnutého grantu. 

 

5) Další podmínky poskytnutí grantu 
 

Každý žadatel může přihlásit pouze jeden projekt. Žadatel musí mít sídlo nebo pobočku na 

území MAS Ekoregion Úhlava.  

Projekt musí být realizován na území MAS Ekoregion Úhlava (správní území obcí Bezděkov, 

Čachrov, Dešenice, Hamry, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Klenová, Modrava, Nýrsko, 

Prášily, Srní, Strážov a Železná Ruda). 

Grant nesmí být použit na běžné provozní výdaje (např. energie) a vybavení kanceláře. 

Nejsou podporovány investiční projekty. Poskytnutý grant nemůže být použit na úhradu 

občerstvení a věcných cen. 

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 od 1.1.2022 do 31.12.2022. 

 

6) Pravidla pro publicitu 
 

V rámci realizace projektu je příjemce povinen dodržet pravidla publicity spočívající 

v umístění loga MAS Ekoregion Úhlava a loga Plzeňského kraje na všech audio-

vizuálních materiálech souvisejících s realizací projektu a na internetových stránkách 

příjemce, pokud je provozuje. Pokud je v rámci projektu realizována akce pro veřejnost po 

podpisu smlouvy o poskytnutí grantu, má příjemce povinnost umístit na ní vhodným způsobem 

banner s logem Plzeňského kraje a logem MAS Ekoregion Úhlava. Banner je možno po 

předchozí domluvě zapůjčit v kanceláři MAS.  

 

Nedodržení výše uvedených podmínek je důvodem pro neposkytnutí dotace. Již 

poskytnutá dotace bude v takovém případě vymáhána poskytovatelem jako vratka 

dotace. 

   

7) Předkládání žádostí o grant 
 

Projekty se přihlašují doručením oskenovaného originálu vyplněného formuláře žádosti o 

grant (viz příloha č. 1) prostřednictvím elektronické pošty na adresu rousek@ekoregion-

uhlava.cz nejpozději do 4. 11. 2022. Neúplně vyplněné formuláře žádosti mohou být z dalšího 

hodnocení vyřazeny.  

 

mailto:rousek@ekoregion-uhlava.cz
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8) Hodnocení projektů 
 

Projekty doporučené k podpoře schvaluje Programový výbor MAS Ekoregion Úhlava.  

Při hodnocení budou zohledněny zejména následující skutečnosti: 

- inovativnost – projekt obsahuje nové aktivity, přístupy nebo prvky 

- zapojení mládeže – do přípravy a realizace projektu jsou aktivně zapojeny děti do 15 let  

- vznik projektu odspodu – iniciativa přichází zdola, tj. od místních obyvatel 

- přínos pro okolí – projekt má pozitivní dopad na širší okolí, na zlepšení kvality života 

v regionu 

- připravenost projektu – projekt je dobře organizačně zajištěn 

- administrační morálka žadatele v minulých letech (dodržování termínů, dokladování výstupů 

projektů, fotodokumentace, publicita, apod.) 

 

9) Realizace podpořených projektů 
 

Statutární zástupce právnické osoby, která je příjemcem grantu (dále jen zástupce příjemce 

grantu) doloží na MAS do 7 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí o přidělení grantu 

následující doklady (doklady je možné zaslat elektronickou poštou na adresu 

rousek@ekoregion-uhlava.cz ):  

 

- běžnou kopii dokladu o vlastnictví bankovního účtu (např. smlouva o vedení účtu, výpis  

z účtu apod.),  

- běžnou kopii dokladu o zvolení či jmenování statutárním zástupcem (např. kopie zápisu  

z valné hromady apod.). 

 

Na základě těchto dokladů bude se zástupcem příjemce grantu sepsána Smlouva o poskytnutí 

grantu. Po podpisu Smlouvy bude příjemci poskytnuta částka odpovídající výši grantu. Do doby 

podpisu smlouvy oběma stranami nevznikají ani jedné z nich žádné závazky. 

 

Příjemce grantu povede přehled výdajů projektu (soupisku účetních dokladů) na stanoveném 

formuláři (viz příloha č. 2) a zároveň tyto výdaje bude mít samostatně zaevidovány 

 v účetnictví nebo daňové evidenci (analytická evidence). 

 

Úhrada výdajů může probíhat jedním z následujících způsobů: 

- bezhotovostně převodem z účtu příjemce, oproti faktuře na základě smlouvy nebo objednávky, 

- v hotovosti, na základě paragonu nebo výdajového pokladního dokladu. 

 

Veškeré podpořené aktivity a projekty mohou být průběžně kontrolovány zástupci MAS.  

 

Do 31. 12. 2022 doručí příjemce poskytovateli elektronickou poštou na adresu 

rousek@ekoregion-uhlava.cz 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 je příjemce povinen předložit při případné 

kontrole ze strany poskytovatele grantu. Z textu účetních dokladů musí být zřejmé, že se 

vztahují k dotované akci. 

mailto:rousek@ekoregion-uhlava.cz
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- kopie dokladů prokazujících úhradu výdajů (výpisy z účtu, výdajové pokladní doklady), 

přičemž originály těchto dokladů je příjemce povinen předložit při případné kontrole ze strany 

poskytovatele grantu. 

- fotodokumentace realizovaného projektu v elektronické podobě. Nedoložení 

fotodokumentace může mít vliv na hodnocení případných budoucích žádostí o dotaci v tomto 

grantovém programu. 

-     fotodokumentace dodržení pravidel pro publicitu. Nedoložení fotodokumentace je 

důvodem pro neposkytnutí dotace. Již poskytnutá dotace bude v takovém případě 

vymáhána poskytovatelem jako vratka dotace. 

 

Nedodržení termínu pro odevzdání Závěrečné zprávy o realizaci projektu je závažným 

porušením smlouvy o poskytnutí grantu a má za následek odstoupení poskytovatele od 

smlouvy a následné neproplacení výdajů projektu nebo povinnost příjemce vrátit již 

proplacenou dotaci.  
 

Přílohy pravidel 

1) Žádost o grant – formulář 

 

2) Závěrečná zpráva – formulář 

 

Pro konzultaci před podáním žádosti se obraťte na kancelář MAS. 

tel.: 775 764 417, e-mail: rousek@ekoregion-uhlava.cz 
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