
Výňatky ze zásad programu pro rok 2019 a pro rok 2020 

Návrh úprav v bodech 3. a 5. 

 

Citace ze zásad programu – původní (pro rok 2019) 

Ad. Bod 3. 

3. Vymezení podporovaných aktivit 

Dotace je poskytována MAS. MAS se stává následně administrátorem dotace a realizuje čerpání této 

dotace formou vyhlášené individuální výzvy pro předkládání projektů ve svém území. Jednotlivé 

projekty do této výzvy podávají oprávněné subjekty z území MAS dle podmínek stanovených v 

individuální výzvě. 

V rámci individuální výzvy budou finanční prostředky rozděleny na podporu projektů: 

 Zaměřených na spolkovou činnost v území (např. na předávání znalostí, informační akce, 

aktivizaci místního potenciálu, aktivity spolku). 

 Zaměřených na drobný komunitní život v území (např. na společenské, sportovní, kulturní 

akce). 

 Zaměřených na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejného prostoru, sportovních 

zařízení v dotačním území. Nelze podporovat udržování již dříve realizovaných projektů. 

MAS může využít k prezentaci své činnosti a aktivit nesouvisejících s vlastní hospodářskou činností v 

území (např. propagační stánek na podpořené akci) finanční prostředky v maximální výši 2% z celkové 

částky uvedené ve Smlouvě o poskytnutí dotace. 

Oprávněné subjekty – žadatelé do individuální výzvy MAS: 

 o.p.s. podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění 

pozdějších předpisů, 

 spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, 

 ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, 

 Obec (velikost obce dle maximálního počtu obyvatel bude definována v individuální výzvě) 

 Příspěvková organizace zřizovaná obcí anebo Ústeckým krajem, 

 Školská zařízení registrované v Rejstříku škol a školských zařízení. 

Hlavním úkolem MAS jako administrátora dotace je koordinace vyhlášení individuální výzvy ve svém 

území, příjem dílčích projektů/žádostí, administrace žádostí, hodnocení žádostí, výběr projektů, 

kontrola realizace a proplacení dotace jednotlivým žadatelům. K tomuto účelu každá MAS disponuje 

fundovanou a funkční výběrovou komisí. 

V roce 2019 nesmí být MAS současně žadatelem do vyhlášené individuální výzvy pro území své, nebo 

do vyhlášené individuální výzvy jiné místní akční skupiny v Ústeckém kraji, v rámci tohoto Programu. 

 

 

 



Ad. Bod 5. 

5. Finanční rámec a kritéria stanovení výše dotace 

Finančním rámcem programu se rozumí celkový objem finančních prostředků určených pro realizaci 

Programu ve vymezených oblastech podpory. Podpora je poskytována z Regionálního podpůrného 

fondu Ústeckého kraje. 

Předpokládaný roční rozpočet Programu pro rok 2019 v rámci rozpočtu Ústeckého kraje činí částku 5 

mil. Kč (viz schválený rozpočet kraje na konkrétní období). Disponibilní prostředky pro dané období 

jsou vždy součástí zveřejněné výzvy. 

Dotace je v rámci Programu poskytována formou jednorázové neinvestiční dotace. Na poskytnutí 

dotace není právní nárok. Poskytnutím dotace se nezakládá ani nárok na poskytnutí další dotace z 

rozpočtu kraje či jiných zdrojů státního rozpočtu, státních a evropských fondů. 

Dotace bude vyplacena příjemci ex ante, 30 dnů od podpisu smlouvy, formou bezhotovostního 

převodu na jeho bankovní účet, způsobem stanoveným ve Smlouvě o poskytnutí dotace. 

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 

unie. 

V rámci Programu lze poskytnout jednotlivé MAS dotaci ve výši maximálně 85% celkových 

způsobilých výdajů alokovaných pro individuální výzvu pro předkládání projektů v běžném roce. 

Finanční rámce pro jednotlivé oblasti podpory: 

 Na realizaci projektů zaměřených na spolkovou činnost v území nebo na drobný komunitní 

život v území tvoří vlastní náklady žadatele minimálně 15% z celkových způsobilých výdajů 

projektu. 

 Na realizaci projektů zaměřených na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejného 

prostoru, sportovních zařízení může být přidělená dotace využita v maximální výši 50% na 

obnovu a 50% na vlastní realizaci projektu. 

Kritéria pro stanovení výše dotace: 

Celkový objem finančních prostředků Programu je vyčleněn v rámci schváleného rozpočtu kraje na 

konkrétní rok. Disponibilní prostředky pro dané období jsou vždy součástí zveřejněné výzvy 

Poskytovatele. 

Finanční prostředky jsou rozděleny na základní a proměnnou složku dotace tímto způsobem. Základní 

výše dotace na jednoho žadatele činí 300tis. Kč. Základní výše dotace se vynásobí počtem žadatelů a 

výsledná částka se odečte z celkového objemu finančních prostředků Programu. Zbylé alokované 

prostředky Programu tvoří proměnnou složku dotace. Proměnná složka je rozdělena mezi žadatele 

následujícím způsobem: 

1. Zůstatek peněz se vydělí počtem obyvatel v území všech žadatelů (MAS) 

2. Výsledná hodnota/koeficient je vynásoben počtem obyvatel v území každého žadatele, 

výsledné částky jsou zaokrouhleny na celá čísla 

3. Výsledná hodnota je proměnnou složkou dotace 

4. Celkovou výši dotace pro žadatele činí součet základní a proměnné složky, tato částka je 

uvedena ve Smlouvě o poskytnutí dotace 



V případě, že je žadatelem (příjemcem) dotace MAS, která nemá sídlo v ÚK, dotace bude přidělena 

dle počtu obyvatel v obcích spadajících do Ústeckého kraje. 

Počet obyvatel = Koncový stav obyvatelstva k 31. 12. předchozího kalendářnímu roku, kdy je 

vyhlášena výzva 

 

Citace ze zásad programu – nové (pro rok 2020) 

Ad. Bod 3. 

3. Vymezení podporovaných aktivit 

Dotace je poskytována MAS. MAS se stává administrátorem dotace a realizuje čerpání této dotace 

formou vyhlášené individuální výzvy pro předkládání projektů ve svém území. 

Jednotlivé projekty do této výzvy podávají oprávněné subjekty z území MAS dle podmínek 

stanovených v individuální výzvě. 

V rámci individuální výzvy budou finanční prostředky rozděleny na podporu projektů zaměřených na 

drobný komunitní život, spolkovou činnost v území (např.: společenské, sportovní, kulturní akce, 

předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu). V rámci realizace těchto 

projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru 

nebo nákup drobných předmětů a drobného vybavení nezbytných pro realizaci aktivity. 

Na projekt podpořený v rámci individuální výzvy MAS není možno žádat souběžně do jiných 

dotačních titulů nebo fondů Ústeckého kraje. 

MAS může využít částku v maximální výši 2% z celkové částky uvedené ve Smlouvě o poskytnutí 

dotace k prezentaci své činnosti a aktivit nesouvisejících s vlastní hospodářskou činností v území 

(např.: propagační stánek na podpořené akci). 

Oprávněné subjekty – žadatelé do individuální výzvy MAS: 

 Musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí 

prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného 

subjektu je v kompetenci MAS. 

 o.p.s. podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

 Ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

 Obec (velikost obce dle maximálního počtu obyvatel bude definována v individuální výzvě). 

 Příspěvková organizace zřizovaná obcí anebo Ústeckým krajem. 

 Školy a školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení. 

 Církev nebo církevní organizace registrovaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských 

společností. 

Hlavním úkolem MAS jako administrátora dotace je koordinace vyhlášení individuální výzvy ve svém 

území, příjem dílčích projektů/žádostí, administrace žádostí, hodnocení žádostí, výběr projektů, 

kontrola realizace a proplacení dotace jednotlivým žadatelům. K tomuto účelu každá MAS disponuje 

fundovanou a funkční výběrovou komisí. Výběrová komise posoudí výsledný cíl (efekt) projektu pro 

komunitu. Výsledek bude odpovídat komplexnímu posouzení všech relevantních skutečností. 



MAS nesmí být současně žadatelem do vyhlášené individuální výzvy pro území své, nebo do 

vyhlášené individuální výzvy jiné místní akční skupiny v Ústeckém kraji, v rámci tohoto Programu. 

 

Ad. Bod 5. 

5. Finanční rámec a kritéria stanovení výše dotace 

Finančním rámcem programu se rozumí celkový objem finančních prostředků určených pro realizaci 

Programu ve vymezených oblastech podpory. Podpora je poskytována z Regionálního podpůrného 

fondu Ústeckého kraje. 

Předpokládaný roční rozpočet Programu pro rok 2020 v rámci rozpočtu Ústeckého kraje činí částku   

3 000 000,00 Kč (viz schválený rozpočet kraje na konkrétní období). Disponibilní prostředky pro dané 

období jsou vždy součástí zveřejněné výzvy. 

Dotace je v rámci Programu poskytována formou jednorázové neinvestiční dotace. Na poskytnutí 

dotace není právní nárok. Poskytnutím dotace se nezakládá ani nárok na poskytnutí další dotace z 

rozpočtu kraje či jiných zdrojů státního rozpočtu, státních a evropských fondů. 

Dotace bude vyplacena příjemci ex ante, 30 dnů od podpisu smlouvy, formou bezhotovostního 

převodu na jeho bankovní účet, způsobem stanoveným ve Smlouvě o poskytnutí dotace. 

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 

unie. 

V rámci Programu lze poskytnout jednotlivé MAS dotaci ve výši maximálně 85% celkových 

způsobilých výdajů alokovaných pro individuální výzvu pro předkládání projektů v běžném roce. 

Finanční rámec podpory: 

 Na realizaci projektů zaměřených na drobný komunitní život v území tvoří vlastní náklady 

žadatele minimálně 15% z celkových způsobilých výdajů projektu. 

 Drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru, drobné předměty a 

drobné vybavení, zakoupené v rámci realizace projektů a nezbytné pro realizaci aktivity, 

budou prokazatelně sloužit dané komunitě v obci ve veřejném zájmu. Nebudou sloužit jako 

finanční zdroj, nebudou půjčovány za úplatu. Na zakoupení těchto předmětů lze využít 

maximálně 50% částky přidělené dotace, přičemž finanční částka nesmí překročit 10 tis. Kč. 

Kritéria pro stanovení výše dotace: 

Celkový objem finančních prostředků Programu je vyčleněn v rámci schváleného rozpočtu kraje na 

konkrétní rok. Disponibilní prostředky pro dané období jsou vždy součástí zveřejněné výzvy 

Poskytovatele. 

Finanční prostředky jsou rozděleny na základní a proměnnou složku dotace tímto způsobem. Základní 

výše dotace na jednoho žadatele činí 250 tis. Kč. Základní výše dotace se vynásobí počtem 

podpořených žadatelů a výsledná částka se odečte z celkového objemu finančních prostředků 

Programu. Zbylé alokované prostředky Programu tvoří proměnnou složku dotace. Proměnná složka je 

rozdělena mezi podpořené žadatele následujícím způsobem: 

1. Zůstatek peněz se vydělí počtem obyvatel v území všech žadatelů (MAS) 

2. Výsledná hodnota/koeficient je vynásoben počtem obyvatel v území každého žadatele, 

výsledné částky jsou zaokrouhleny na celá čísla 



3. Výsledná hodnota je proměnnou složkou dotace 

4. Celkovou výši dotace pro žadatele činí součet základní a proměnné složky, tato částka je 

uvedena ve Smlouvě o poskytnutí dotace 

V případě, že je žadatelem (příjemcem) dotace MAS, která nemá sídlo v ÚK, dotace bude přidělena 

dle počtu obyvatel v obcích spadajících do Ústeckého kraje. 

Počet obyvatel = Koncový stav obyvatelstva k 31. 12. předchozího kalendářnímu roku, kdy je 

vyhlášena výzva 


