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Místní akční skupina Frýdlantsko – 

Beskydy, z.s. (MAS) vyhlašuje v roce 2022 

již čtvrtou výzvu MAS na podporu komunitních aktivit v rámci programu „V 

Beskydech to žije“. Hlavním účelem programu je pomoci realizovat aktivity, 

které vedou ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Tento 

program je realizován za finančního přispění Mikroregionu Frýdlantsko – 

Beskydy. 

 

Cílem programu je zlepšit společenský život v obcích uspořádáním 

kulturní nebo sportovní akce pro širokou veřejnost. Tím dojde k vzájemné 

spolupráci obyvatel v regionu, zlepší se ochrana přírodního a kulturního 

dědictví, zachová a obnoví se tradice a podpoří se produkce regionálních 

výrobků. 

 

Tímto programem budou podpořeny projekty, které naplňují Strategii 

komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. 

(SCLLD).  

 

Termíny: 

 Zahájení příjmu žádostí: 1. 11. 2022. 

 Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022. 

 Realizace projektů (uznatelnost výdajů): 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023. 

 

Příspěvek: 

 Alokace výzvy: 150.000,- Kč. 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 

5.000,- Kč. 



 

 

 

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 

10.000,- Kč. 

 Proplacení výdajů ex-post (žadatel zabezpečuje financování realizace 

akce nejprve z vlastních zdrojů). 

 Výše dotace: podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené 

způsobilé výdaje, a to ve výši 100%. 

 V případě, že se akce realizuje ve více etapách, proplacení výdajů 

proběhne až po realizaci poslední etapy. 

 

Území realizace: 

 Podpořená aktivita musí být uskutečněna na území těchto obcí: 

Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice 

pod Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, 

Pržno, Pstruží a Staré Hamry. 

 Veškeré výdaje mimo území výše uvedených obcí jsou nezpůsobilé 

vyjma produktů nositelů značky BESKYDY originální produkt. 

 

Oprávnění žadatelé: 

 Fyzické osoby – žadatel může a nemusí mít IČ (např. žadatelé z řad 

mládeže nad 161 let). 

 Právnické osoby – spolky, nestátní neziskové organizace, církve a 

jejich organizace. 

 

Podporované oblasti: 

 Kulturní a společenské akce pořádané pro širokou veřejnost 

(kulturní a sportovní akce pro děti i dospělé). 

 Akce pro veřejnost pořádané mládeží od 16 let. 

                                                             

1 Žadatelem může být osoba starší 16 let, ale žádost o příspěvek a žádost o proplacení musí být 

podepsaná jeho zákonným zástupcem 



 

 

 

 Aktivity pro rozvoj komunitního života (aktivní zapojení obyvatel do 

života v obcích). 

 Podpora spolupráce místních obyvatel, spolků a dalších aktérů 

v území. 

 Osvětové činnosti zaměřené na ochranu přírody a EVVO. 

 Obnova tradic a řemesel v obcích. 

 Kampaně typu Světový den zdraví, Ukliďme Česko, Den země, Dny 

zdraví apod. 

 

Způsobilé výdaje např.: 

 Technické zajištění akce. 

 Atrakce pro děti (skákací hrad, kolotoč apod.). 

 Propagace a tiskoviny (plakáty, pozvánky, reklama v tisku apod.). 

 Odměny pro soutěžící (sladkosti pro děti, poháry, medaile, diplomy, 

upomínkové předměty, hračky, kancelářské potřeby apod.). 

 Pořízení materiálně-technického vybavení pro dlouhodobější využití. 

 Nájem prostoru pro pořádání akce. 

 Občerstvení pro účinkující a pořadatele akce – náklady za občerstvení 

nesmí překročit 30 % celkových nákladů projektu. 

 

Z programu nelze hradit: 

 Alkoholické a tabákové výrobky. 

 Pokuty, sankce apod. 

 Poplatky za telefonní hovory, bankovní poplatky. 

 Opravy, údržba. 

 Mzdové výdaje a finanční odměny pro organizátory akce. 

 Cestovné, pohonné hmoty pro organizátory akce. 

 Ubytování. 

 Občerstvení určené pro další prodej. 



 

 

 

 Nespecifikované výdaje, tj. takové, které nelze účetně doložit. 

 

Mezi aktivity, které nebudou podporovány, patří: sportovní utkání, 

závody či turnaje registrovaných hráčů, diskotéky, plesy, příměstské 

tábory, pobytové tábory, soustředění členů daného kroužku/spolku, 

výlety kroužku/spolku apod. 

Nejedná se o taxativní výčet, ohledně uznatelnosti výdajů záleží na 

rozhodnutí poskytovatele příspěvku. Projekt musí přispět k rozvoji obce, popř. 

regionu. 

 

Další podmínky 

 V případě, že akci spolupořádá více subjektů, může o příspěvek žádat 

pouze jeden z nich. 

 Jeden žadatel může v daném roce podat do výzvy pouze jednu žádost. 

 Žádost musí být v souladu se specifickými cíli SCLLD MAS Frýdlantsko 

– Beskydy, z.s. (příloha výzvy č. 3). 

 Podpořená aktivita musí být veřejně přístupná (aktivní účast na akci 

musí být umožněna široké veřejnosti, akce nesmí být určena jen pro 

členy organizací/spolků). 

 Žádost musí obsahovat konkrétní popis realizaci projektu. 

 Žadatel je povinen propagovat vhodným způsobem poskytovatele 

příspěvku. 

 Výběrová rada má možnost výkonné radě navrhnout snížení výše 

příspěvku. 

 Výkonná rada MAS Frýdlantsko – Beskydy si vyhrazuje právo podanou 

žádost zamítnout – na příspěvek není právní nárok. 

 Seznam vybraných projektů bude zveřejněn na stránkách MAS. 

 Žadatelé souhlasí se zveřejněním na základě souhlasu se 

zpracováním osobních údajů (příloha výzvy č. 2). Fotografie a texty 

mohou být použity v propagačních materiálech, ve výroční zprávě a na 

webových a facebookových stránkách MAS a Mikroregionu. 



 

 

 

 MAS má právo na plné či částečné nevyplacení výdajů v případě 

porušení podmínek výzvy ze strany žadatele. 

 

Podání žádosti 

 Žádosti se předkládají ve stanoveném termínu a na předepsaném 

formuláři. 

 Formulář žádosti naleznete na webových stránkách MAS jako přílohu 1 

a 2 této výzvy. 

 Žádost si stáhněte do počítače, vyplňte, podepište a scan emailem 

zašlete na oreilly@masfb.cz2. Do předmětu emailu napište „Žádost 

V Beskydech to žije - 2023“. 

 Příjem žádostí probíhá pouze elektronicky. 

 Žádost musí obsahovat stručný, ale konkrétní popis akce/předmětu 

pořízení. Žádosti s obecným popisem nebudou podpořeny. 

 Žádosti je možno osobně konzultovat pouze po telefonickém 

objednání. Bez objednání nebudou konzultace poskytovány. 

 

Způsob výběru projektů 

 Zaměstnanci kanceláře provedou administrativní kontrolu žádosti 

(dodržení termínu pro podání žádosti o poskytnutí příspěvku, řádné, 

úplné a správné vyplnění žádosti, oprávněnost žadatele, soulad se 

SCLLD, soulad s podporovanými aktivitami uvedenými ve výzvě, 

dodržení způsobu podání žádosti, dodržení limitů způsobilých výdajů, 

uvedení data a podpisu osoby oprávněné jednat jménem žadatele, 

připojení všech požadovaných příloh žádosti).  

 Žadatel může být vyzván k doplnění neúplné žádosti s lhůtou nápravy 

maximálně do 3 pracovních dnů. 

 Žádosti, které nebudou splňovat podmínky této výzvy, budou vyřazeny 

z dalšího hodnocení.  

                                                             

2 Doporučujeme žadatelům odeslat žádost o příspěvek i žádost o proplacení příspěvku s tzv. 

doručenkou (oznámení o doručení emailu). 

mailto:oreilly@masfb.cz


 

 

 

 Hodnocení provede výběrová rada na základě hodnotících kritérií 

(hodnoceny budou pouze projekty, které nebyly vyřazeny v rámci 

administrativní kontroly). 

 Výkonná rada schvaluje podpořené projekty na základě alokace výzvy 

a pořadí projektů. 

 

Realizace projektu 

 Projekty musí být realizovány v období od 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023.  

 Při přípravě a realizaci projektu bude poskytovatel příspěvku 

propagován na plakátech, webových stránkách žadatele, popř. obce, 

prostřednictvím loga MAS, Mikroregionu a textu „Akce konána za 

finanční podpory MAS Frýdlantsko – Beskydy a Mikroregionu 

Frýdlantsko – Beskydy“ (loga viz příloha č. 5 výzvy)3.  

 V místě realizace bude poskytovatel příspěvku propagován 

prostřednictvím propagačních bannerů MAS Frýdlantsko – Beskydy a 

Mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy3. 

 Minimálně 1 týden před uskutečněním akce je žadatel povinen 

elektronicky zaslat do kanceláře MAS pozvánku na akci k uveřejnění 

na webových stránkách MAS Frýdlantsko-Beskydy. 

 Žadatel pořídí fotodokumentaci (min. 4 fotografie) pořizovaného 

předmětu, popř. akce (např. vyhlášení výsledků, běhající děti, bavící se 

lidi apod.). 

 Žadatel může rovněž pořídit i videozáznam (ve vyhovující kvalitě pro 

uveřejnění).  

 V případě změny v projektu (např. termínu, obsahu akce, …) musí 

žadatel poskytovatele příspěvku neprodleně informovat. 

 

 

                                                             

3 V případě, že tato podmínka nebude dodržena, bude příspěvek na základě rozhodnutí kanceláře 

MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. krácen. 

 



 

 

 

 

 

 

Vyúčtování projektu 

 Žádosti o proplacení se předkládají na předepsaném formuláři (stručný 

popis). 

 Formulář žádosti o proplacení výdajů naleznete na webových 

stránkách MAS jako přílohu 4 této výzvy. 

 K žádosti o proplácení doložte: 

 Kopie daňových dokladů a doklady o zaplacení. 

 Fotodokumentaci v rozsahu min. 4 fotografie s dostatečnou 

kvalitou. 

 Dokumentaci o tom, že akce byla propagována (scan obrazovky 

uveřejnění akce na webu, plakát/leták akce, fotodokumentace 

umístění bannerů). 

 Výše uvedené materiály budou zaslány elektronicky nejpozději do 30 

kalendářních dnů od ukončení realizace projektu na email: 

oreilly@masfb.cz4. Pozdějším žádostem o proplacení nebude 

vyhověno. 

 Žadatel bude prostřednictvím emailu informován o kontrole žádosti, 

o proplacení výdajů, o výši příspěvku a termínu proplacení.  

 Proplacení výdajů bude provedeno zpětně dle doložených účetních 

dokladů. Účetní doklady se musí prokazatelně vztahovat k realizaci 

projektu. 

 Proplacení výdajů bude provedeno pouze bezhotovostně – převodem 

na bankovní účet žadatele5. 

 

                                                             

4 Doporučujeme žadatelům odeslat žádost o příspěvek i žádost o proplacení příspěvku s tzv. 

doručenkou (oznámení o doručení emailu). 

5 V případě žadatele mladšího 18 let se jedná o účet jeho zákonného zástupce. 

mailto:oreilly@masfb.cz


 

 

 

 

 

 

Kontakty na poskytování informací 

Případné dotazy směřujte na Mgr. Martinu O´Reilly 739 372 584, 

oreilly@masfb.cz. 

 

Přílohy 

Příloha 1 - Formulář žádosti 

Příloha 2 - Souhlas se zpracováním osobních údajů  

Příloha 3 - Specifické cíle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. 

Příloha 4 - Formulář žádosti o proplacení výdajů 

Příloha 5 - Publicita 

mailto:oreilly@masfb.cz

