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Informace pro žadatele a příjemce 
Podpora projektů „Malý LEADER pro Orlicko“ pro rok 2020 

 
Datum vyhlášení výzvy MALÝ LEADER MAS ORLICKO, z.s.: 17. 6. 2019 
 
Datum příjmu žádostí o dotaci: 1. 7. 2019 – do 30. 8. 2019 (do 12:00 hodin) 
 

Filosofie programu „Malý LEADER pro ORLICKO“ 
 

Malý LEADER pro Orlicko je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (dále jen 

POV PK), spravuje ho MAS ORLICKO, z.s. Podporované oblasti jsou vybrány dle Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje MAS ORLICKO, z.s. 2014 – 2020 (dále jen SCLLD MAS ORLICKO, z.s. 2014 – 

2020) a zásad POV. 

 

V roce 2020 je program zaměřen na rozvoj občanské vybavenosti v obcích a posílení kapacit 

členských organizací se statutem neziskové organizace / příspěvková organizace / církev při realizaci 

projektů, které přispívají k naplnění Strategie CLLD v oblastech, které není možné financovat 

z důvodu jejich zaměření, nebo objemu z dalších nástrojů využívaných MAS ORLICKO, z.s. 

(programové rámce, místní akční plánování, …). 

 

1. Rozsah podpory v programu Malý LEADER pro ORLICKO v roce 2020 
 

Rozsah podpory (počet podpořených projektů) je závislý na výši poskytnuté dotace z rozpočtu POV z 

Pardubického kraje, kterou MAS obdrží za tímto účelem.  Ke dni vyhlášení této výzvy nebyla alokace 

této výzvy stanovena.  Předpokládaná alokace výzvy činí 1 430 000,- Kč. 

 

2. Specifikace žadatelů  
 
Žadateli mohou být členové MAS ORLICKO, z.s a to tito:  
 

• spolky dle § 214- 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.,  o obecně prospěšných 

společnostech 

• ústavy dle § 402- 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 

společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně 

právní ochranu dětí 

• nadace (§ 306- 393) a nadační fondy (§394- 401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník 



 
 

2 
 

• Příspěvkové organizace - organizace zřízené územními samosprávnými celky dle zákona č. 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to pro takové činnosti v 

působnosti územních samosprávných celků, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, 

struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu 

• Organizace zřizované obcemi a kraji 

• Obce a svazky obcí 

• Pro žadatele – NNO – musí být projekt realizován na území MAS. Výčet obcí: Brandýs nad 

Orlicí, Bystřec, Čenkovice, Červená Voda, Česká Rybná, Česká Třebová, České Libchavy, České 

Petrovice, Dlouhá Třebová, Dlouhoňovice, Dolní Dobrouč, Dolní Čermná, Dolní Morava, 

Hejnice, Helvíkovice, Hnátnice, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Jablonné 

nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Jehnědí, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Králíky, Kunvald, 

Letohrad, Libchavy, Lichkov, Líšnice, Lukavice, Mistrovice, Mladkov, Nekoř, Orličky, Pastviny, 

Petrovice, Písečná, Přívrat, Rybník, Řetová, Řetůvka, Semanín, Sobkovice, Sopotnice, 

Studené, Sudislav nad Orlicí, Šedivec, Třebovice, Ústí nad Orlicí, Verměřovice, Voděrady, 

Výprachtice, Těchonín, Záchlumí, Žamberk, Žampach. 

• Pro žadatele - obce, platí podmínka, že musí být členem členského svazku obcí MAS 

ORLICKO, z.s. (Region Orlicko-Třebovsko, Sdružení obcí Orlicko, Mikroregion Severo-

Lanškrounsko) a současně musí být na území MAS ORLICKO. Výčet obcí: Brandýs nad Orlicí, 

Bystřec, Čenkovice, Červená Voda, Česká Rybná, Česká Třebová, České Libchavy, České 

Petrovice, Dlouhá Třebová, Dlouhoňovice, Dolní Dobrouč, Dolní Čermná, Dolní Morava, 

Hejnice, Helvíkovice, Hnátnice, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Jablonné 

nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Jehnědí, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Králíky, Kunvald, 

Letohrad, Libchavy, Lichkov, Líšnice, Lukavice, Mistrovice, Mladkov, Nekoř, Pastviny, 

Petrovice, Písečná, Přívrat, Rybník, Řetová, Řetůvka, Semanín, Sopotnice, Studené, Sudislav 

nad Orlicí,  Šedivec, Třebovice, Ústí nad Orlicí, Verměřovice, Voděrady, Výprachtice, 

Těchonín, Záchlumí, Žamberk, Žampach.  

 

3. Podporované oblasti (Způsobilé výdaje projektů)  

 
- Obnova a údržba občanské vybavenosti  
- Obnova a údržba veřejného prostoru, sportovních zařízení a sakrálních staveb 

- Pořízení vybavení pro dlouhodobé využití. Nelze žádat na běžný spotřební materiál.  

 
- DPH je způsobilým výdajem u neplátců DPH.  

- DPH je způsobilým výdajem u plátců, pokud nemají vzhledem k podporovaným aktivitám projektu 
nárok na odpočet DPH na vstupu.  
 
Další podmínky způsobilosti výdajů: 
 

• Žadatel je vlastníkem nemovitosti /objektu, pozemku/ nebo k němu má vypořádány 
vlastnické vztahy na dobu minimálně 5 let od podpisu Smlouvy o účelovém příspěvku a to 
nejpozději ke dni podpisu této smlouvy, nebo ke dni zahájení realizace projektu (podle toho, 
co nastane dříve) 

• Veškeré podporované oblasti musí být v souladu se SCLLD MAS ORLICKO, z.s. 2014 – 2020 – 
viz příloha č. 2 výzvy.  

• Podporované projekty musí být neinvestičního charakteru, s výjimkou pořízení vybavení pro 
dlouhodobé využití, které může být investičního i neinvestičního charakteru. 
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• Výdaje musí být přiměřené, odpovídající cenám v místě a čase obvyklým a musí být 
vynaloženy s principem hospodárnosti. 

 

4. Nepodporované oblasti (Nezpůsobilé výdaje projektů)  
• Provozní náklady, tj. mzdové výdaje, cestovné, pohonné hmoty, stravné, ubytování, 

kancelářské potřeby, vybavení kanceláří elektrospotřebiči a nábytkem, platby energií, dary, 
občerstvení, platby úroků a úvěrů, bankovní poplatky, telefonní poplatky, webové stránky, 
zařízení na prodej nápojů apod.  

 

5. Výše rozpočtu projektu a poskytovaná dotace 
• Výše poskytnutého příspěvku na realizaci projektu žadatelem z Malého Leaderu MAS je max. 

70% z celkových způsobilých výdajů a současně max. 200 000 Kč.  

• Minimální požadovaná výše dotace činí 25 000 Kč 

• Maximální požadovaná výše dotace činí 200 000 Kč 

• V případě, že celkové výdaje akce (celkové způsobilé výdaje žádosti) činí více než 285 000 Kč, 
uvede žadatel rozdíl do položky „nezpůsobilé výdaje“. Vyhlašovatel doporučuje stanovit 
nezpůsobilé výdaje na akce ve výši 0 Kč a uvádět je pouze v případě, že jsou nerozdělitelnou 
součástí zakázky. 

 

• Výši požadovaného a poskytnutého příspěvku nelze dodatečně navyšovat.  

6. Podmínky pro podporu projektu  
 

• Projekt bude podpořen na základě podané žádosti v písemné (klasický podpis oprávněného 
zástupce) nebo elektronické formě (elektronický podpis oprávněného zástupce) – viz příloha 
č. 1 výzvy.  

• Každý žadatel může podat pouze jednu žádost.  

• Projektový záměr musí být konzultován v kanceláři MAS ORLICKO, z.s.  

• Na podporu není právní nárok.  

• MAS ORLICKO, z.s. posoudí podané žádosti na základě preferenčních kritérií uvedených v 
odstavci 8. Hodnocení projektu a vytvoří pořadí ohodnocených žádostí podle počtu získaných 
bodů.  

• Žádosti, které splní podmínky uvedené v odstavci 8. Hodnocení projektů budou rozhodnutím 
Rady MAS zařazeny do žádosti o dotaci MAS do POV Pardubického kraje (POV PK) a to 
v pořadí, dle získaného počtu bodů /případně dle termínu předložení žádosti/. V tomto 
pořadí budou následně uspokojovány, až do vyčerpání disponibilní alokace výzvy.  

• Výsledky hodnocení orgánů MAS budou zveřejněny na webových stránkách MAS.  

• Seznamy projektů, které budou v rámci Malého Leaderu MAS podpořeny, bude zveřejněn po 
schválení výše dotace POV Pardubického kraje na www.mas.orlicko.cz a žadatelům 
podpořených projektů bude zaslán výsledek e-mailem.  

• Se žadateli podpořených projektů bude uzavřena Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku, 
ve které bude upřesněna výše příspěvku MAS, výše spoluúčasti žadatele, specifikace projektu 
a podmínky realizace projektu.  
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• Žadatel podpořeného projektu musí mít zajištěno spolufinancování projektu v roce realizace 
projektu.  

• Je vyloučeno podat žádost na tutéž akci do jiných dotačních titulů nebo grantových 
programů Pardubického kraje 

• Nelze podporovat udržování již dříve realizovaného projektu. 

• Projekty nesmí zakládat veřejnou podporu. 

• Žádost musí být v souladu s POV Pardubického kraje. 

• Žadatel je povinen poskytnout součinnost MAS ORLICKO, z.s. při řešení všech záležitostí, 
které jsou nutné k řádnému vyúčtování a administraci projektu. 

• Aktivita není podporována z dalších grantových programů PAK (mimo program POV). 
 

7.  Způsob podání žádosti  
• Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 1. 7. 2019 od 00:00 hodin – 30. 8. 2019 do 12:00 

hodin, žádosti doručené po této lhůtě budou vyřazeny. 
  

• Žádost bude podána na formuláři Žádost o poskytnutí podpory, který je zveřejněn společně s 
Informacemi pro žadatele a příjemce na webu www.mas.orlicko.cz.  
 

 Žádost bude podána jedním z uvedených způsobů:  
 

• Originál žádosti bude zaslán poštou, v nerozebíratelné formě, na adresu MAS ORLICKO, z.s., 
Zemědělská 1004, 564  01 Žamberk  
 

• Originál žádosti bude předán osobně, v nerozebíratelné formě, v sídle MAS: MAS ORLICKO, 
z.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk (doporučujeme telefonické sjednání termínu předání:  
465 611 150, nebo 464 600 708) 
 

• Originál žádosti bude zaslán datovou schránkou: ID datové schránky: 328e35a 
 

• Žádosti předávané osobně budou přijímány vždy od 8:00 do 11:00 hod. a následně od 12:00 
do 15:00 hod. (v pondělí), do 14:00 hod. (v úterý – čtvrtek) a do 13:00 hod. (v pátek) v sídle 
MAS ORLICKO, z.s.  Výjimkou je den ukončení příjmu žádostí, kdy budou žádosti přijímány 
pouze do 12:00 hod.  Konkrétní kancelář, která žádosti přijímá, bude vždy označena u vstupu 
do kanceláří MAS. Jako potvrzení o přijetí obdrží žadatel kopii druhé strany žádosti o dotaci, 
která bude opatřena časem a datem podání, razítkem a podpisem pracovníka MAS ORLICKO, 
z.s. Termín předání si žadatel domluví na čísle: 733 538 864. 
 

• Žádosti přijaté poštou budou opatřeny datem a časem doručení. 
 

• Přijaté žádosti /osobně, poštou, nebo datovou schránkou/ budou současně průběžně 
zapisovány do seznamu přijatých žádostí a neprodleně po ukončení termínu příjmu žádostí 
ověřeny podpisem a zveřejněny na webu MAS ORLICKO, z.s. 
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8. Hodnocení a výběr žádostí 
 

• Žadatel odpovídá za správné a úplné vyplnění formuláře žádosti. Výzva k doplnění nebo 
odstranění nedostatků nebude zasílána. Nedostatečně vyplněné žádosti budou vyřazeny.  
 

• Po převzetí žádosti bude provedena kontrola splnění podmínek výzvy (je součástí těla 
žádosti). 
 

• Žádost, která nesplní podmínky výzvy, bude vyřazena. Seznam vyřazených projektů zveřejní 
MAS ORLICKO, z.s. po ukončení hodnocení a výběru žádostí společně se seznamem žádostí 
zařazených do žádosti POV. 
 

• U žádostí, které nebudou vyřazeny, bude provedeno věcné hodnocení, dle následujících 
preferenčních kritérií: 
 

Kritérium: Komentář žadatele* Počet bodů* 

1. Žadatel předložil svůj záměr v rámci mapování projektových 

záměrů březen/2019. (viz příloha č.4) 

a) ANO 

b) NE 

a) 5 bodů 

b) 0 bodů 

2. Žadatel ještě nebyl podpořen z Programu obnovy venkova 

(Malý LEADER) prostřednictvím MAS. Rozhodným údajem je 

seznam projektů vybraných k financování Radou MAS do 

24.9.2018. (viz příloha č.5) 

a) ANO – mnou předložený 

projekt ještě nebyl vybrán 

k financování 

b) NE – mnou předložený 

projekt již byl vybrán 

k financování z Programu 

obnovy venkova – Malý 

LEADER 

a) 10 bodů 

 

 

b) 0 bodů 

3. Žadatel je členskou organizací MAS ORLICKO/žadatelem je 

obec na území MAS ORLICKO. (viz příloha č.6) 

Žadatel je: 

a) členskou organizací MAS 

(NNO) 

b) obcí v členském svazku MAS 

 

a) 5 bodů 

 

b) 0 bodu 

4. Žadatel má vypořádány vlastnické vztahy již k okamžiku 

podání žádosti (viz. bod 15 žádosti) 

a) ANO 

b) NE  

a) 5 bodů 

b) 0 bodů 

5. Žadatel se zúčastnil školení pro potenciální žadatele dne 16. 

7. 2019. 

a) ANO 

b) NE 

a) 5 bodů 

b) 0 bodů 

* nehodící se škrtněte 

 

• Na základě získaných bodů ve věcném hodnocení projektů, bude stanoveno pořadí 
projektů. 

• Pokud získají dva a více projektů stejný počet bodů, bude zvýhodněn projekt s nižší 
požadovanou dotací. V případě shody ve výši výdajů budou projekty seřazeny dle času 
podání 

• Hodnocení projektů provede 3-členná hodnotící komise, kterou jmenuje Rada MAS. Pro 
potřebu zamezení střetu zájmů se určuje, že osoby, které jsou ve střetu zájmů se na 
jednání VK nepodílí /neúčastní se hlasování. 

• Seznam projektů, zařazených k žádosti o dotaci POV až do výše disponibilní alokace 
schvaluje Rada MAS ORLICKO, z.s. Pro zamezení střetu zájmů se určuje, že osoby, které 
jsou ve střetu zájmů, se na hlasování nepodílí. 
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9. Realizace projektů  
• Realizace projektu může probíhat již od 1.1.2020. Žadatelům, kteří chtějí záměr realizovat 

pouze za podmínky získání účelového příspěvku, doporučujeme zahájení realizace až po 
schválení dotace POV Zastupitelstvem Pardubického kraje, tj. v období 1. 5. 2020  – 
15.11.2020.  

• Podpis Smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku mezi MAS a žadatelem bude možný až po 
schválení dotace POV Zastupitelstvem Pardubického kraje. 

• Sjednaný příspěvek bude poskytnut na základě úplného a správného vyúčtování, pokud 
nebude na žádost žadatele v odůvodněných případech rozhodnuto jinak. 

• Žadatel je povinen poskytnutý příspěvek použít jen k účelu, na který mu byl poskytnut a je 
specifikován ve Smlouvě o poskytnutí účelového příspěvku, resp. Žádosti o podporu.  

• Žadatel se zavazuje poskytovat MAS pravdivé a úplné informace o skutečnostech týkajících se 
projektu a jeho realizace.  

• Pokud bude MAS povinna vrátit dotaci poskytnutou Pardubickým krajem na projekt v 
důsledku porušení povinnosti žadatele poskytovat pravdivé a úplné informace o projektu a 
jeho realizaci, zavazuje se žadatel uhradit smluvní pokutu ve výši pravomocně uloženého 
odvodu za porušení rozpočtové kázně MAS, jakož i případného penále.  

10. Vyúčtování projektu  
- Projekt musí být vyúčtován na formuláři, který MAS zveřejnění na svých webových stránkách  

- Žadatel je povinen sjednat si termín ke konzultaci vyúčtování nejpozději do 13.11.2020 a následně 
nejpozději do 27.11.2020 předložit na MAS ORLICKO, z.s. provedené vyúčtování. 

- Vyúčtování obsahuje:  
o Formulář Vyúčtování projektu podepsaný oprávněným zástupcem,  

o Seznam všech účetních výdajových dokladů (faktury, podkladní doklady, výpisy z účtu…),  
kopie účetních výdajových dokladů a fotodokumentaci.  

- Vyúčtování bude podáno jedním z uvedených způsobů:  
o Originál vyúčtování bude zaslán poštou na adresu MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 

564 01 Žamberk  

o Originál vyúčtování bude předán osobně (po telefonické domluvě) v kanceláři MAS 

ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk  

o Fotodokumentaci je možné podat v elektronické podobě na nosiči dat nebo zaslat e-

mailem.  
- Po vyúčtování projektu může dojít k fyzické kontrole výstupů projektu ze strany MAS.  

o Žadatel postupuje při účtování podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů;  
o Vyhlášky č. 410/2009 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 
účetní jednotky 
o Českých účetních standardů pro některé účetní jednotky, které vedou účetnictví podle 
vyhl. 410/2009, ve znění pozdějších předpisů; 
o Vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladby, ve znění pozdějších předpisů 
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11. Časový harmonogram  
 

Akce  Termín zahájení  Termín ukončení  

Vyhlášení výzvy MAS  17.6.2019, 12:00  

Příjem žádostí 1.7.2019; 0:00 30.8.2019, 12:00 

Hodnocení žádostí orgány MAS  2.9.2019 13.9.2019 

Podání žádosti MAS o dotaci do POV 
PK 

prosinec/2019  

Zveřejnění seznamu projektů 
zařazených do žádosti POV 

prosinec/2019 

Schválení dotace pro MAS 
Pardubickým krajem  

Do 30.6.2020 

Zveřejnění seznamu projektů, 
podpořených z žádosti POV (na 
základě schválení dotace pro MAS 
PaK) a informace o termínu podpisu 
Smlouvy o poskytnutí účelového 
příspěvku  

Bez odkladu, po schválení  dotace MAS PaK 

Realizace projektu  1.1.2020 12.11.2020 

Optimální termín realizace – po 
zveřejnění seznamu projektů 
podpořených z žádosti POV 

1.7.2020 12.11.2020 

Sjednání konzultace k vyúčtování 
projektu  

13.11.2020 

Vyúčtování příspěvku žadatelem – 
odevzdání na MAS  

27.11.2020 

12. Informace pro žadatele 
 
Informace pro žadatele jsou zveřejněny na webu www.mas.orlicko.cz v sekci: Dotace / Kdy a jak 
žádat – VÝZVY/Malý LEADER pro Orlicko 2020. 
Seminář pro žadatele: 16. 7. 2019, 15:00 hod. 
 
Kancelář MAS ORLICKO bude průběžně zveřejňovat stav přijatých žádostí (počet a hodnotu 
požadované dotace). 
 

13. Přílohy 
 
Příloha č. 1: Závazný vzor žádosti 
Příloha č. 2: Seznam opatření strategie CLLD 
Příloha č. 3: Vzor rozpočtu  
Příloha č.4: Seznam předložených projektových záměrů v rámci mapování březen/2019.  
Příloha č. 5: Seznam žadatelů, kteří již byli v rámci Malého LEADERu pro MAS ORLICKO, z.s. 

podpořeni.  
 

http://www.mas.orlicko.cz/

