Dle výzvy OPZ č. 47 – Z přílohy č. 1
V samotné výzvě MAS může být okruh příjemců upraven.
3. Míra podpory – rozpad zdrojů financování (bod 3.5 Výzvy)
Typ příjemce dle pravidel spolufinancování
Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle
školského zákona (č. 561/2004 Sb.)
Obce
Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi
(s výjimkou škol a školských zařízení)
Dobrovolné svazky obcí
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských
zařízení (zapsané ve školském rejstříku)
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně
prospěšnou činnost:
Obecně prospěšné společnosti
Spolky
Ústavy
Církve a náboženské společnosti
Nadace a nadační fondy
Místní akční skupiny
Hospodářská komora, Agrární komora
Svazy, asociace
Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených
kategoriích:
Obchodní společnosti:
- veřejná obchodní společnost
- komanditní společnost
- společnost s ručením omezeným
- akciová společnost
- evropská společnost
- evropské hospodářské zájmové sdružení
Státní podniky
Družstva:
- družstvo
- evropská družstevní společnost
OSVČ
Profesní komory
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Ve výzvách vyhlašovaných MAS není přípustné omezit výčet oprávněných žadatelů pouze
na Místní akční skupinu.
Omezení:
Aktivita 1.1
Pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb (aktivita 1.1) jsou oprávněnými
žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.
Aktivity 4
Pro aktivity sociálního podnikání (aktivita 4) jsou oprávněnými žadateli pouze osoby
samostatně výdělečně činné dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
a
nestátní
neziskové
organizace
(ústavy,
církevní
právnické
osoby,
nadace
a
nadační
fondy,
spolky
a
obecně
prospěšné
společnosti).
Aktivita 5.5
Pro oprávněné žadatele aktivity Dětské skupiny (aktivita 5.5) platí ustanovení v Příloze č. 3 Popis podporovaných aktivit: „Podporu mohou získat pouze zařízení péče o děti, která jsou
provozována mimo režim školského zákona. Tj. zákona č. 591/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zařízení
provozována dle tohoto zákona jsou zapsána ve školském rejstříku“.
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