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MAS Lanškrounsko, z.s. 

zveřejňuje ke dni 1.11.2017 záměr realizace projektu:  

  

Podpora projektů „Malý LEADER“ pro Lanškrounsko pro rok 2018 

  

Úvodní informace:  

  

V souladu s aktuálním zněním Zásad pro poskytování dotací z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova ,  v rámci Dotačního titulu č. 7. bodu 2) Záměr 
projednala Rada MAS Lanškrounsko, z.s. Projekty přijaté v rámci tohoto záměru schválí Rada MAS 
na svém jednání.  
  

 

- Projekt je v souladu se SCLLD MAS, s programem POV a s Programem rozvoje Pardubického 

kraje  

- Projekt podporuje členy neziskového sektoru MAS Lanškrounsko, z. s.  

- Účinnost, efektivnost a udržitelnost projektu, definování rizik projektu ze strany žadatele 

- Zabezpečení řízení a kofinancování projektu ze strany obce (min. 30% celkových nákladů) - 

 Projekt je realizován na majetku ve vlastnictví žadatele 

- Výdaje projektů budou přiměřené a budou odpovídat cenám v místě a čase obvyklým  

- Se žadatelem bude uzavřena smlouva o příspěvku    

- 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  

- Celková hodnota záměru činí 570 000 Kč, z toho max. 400 000 Kč bude poskytnuto formou 

příspěvků na projekty (z dotace POV) a tato částka činí max. 70% hodnoty jednotlivých 

projektů.   

   

Projekt je zaměřen na:  

- Obnova a údržba občanské vybavenosti (radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná 

zařízení, hřiště, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, hřbitovy, čekárny na 

zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, zdravotnická zařízení, zařízení sociální 

péče, obytné budovy, ostatní)  

- Obnova a údržba venkovského prostoru,  

- Obnova a údržba sportovních zařízení, obnova a údržba sakrálních staveb, podpora péče o 

krajinu, apod.  
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V rámci tohoto záměru mohou pro realizaci projektu předkládat své záměry:  

- Obce z územní působnosti MAS Lanškrounsko, z. s. ,  

- Členové MAS Lanškrounsko, z. s., patřící do neziskového sektoru a disponující vlastním 

majetkem 

Způsob předložení záměru:  

- Záměry budou předloženy osobně, či v elektronické formě do 27.11.2017 dle pokynů 
v příloze č. 1 

- Přijaté záměry posoudí a schválí Rada MAS  

- Požadavky, žádost a potřebné přílohy jsou zveřejněny na webu MAS 

 

Předpokládaný harmonogram realizace:  

 

Předložení záměrů  27.11.2017  

Doložení požadované dokumentace na MAS  27.11.2017  

Schválení projektu Radou MAS  28.11.2017  

Podání žádosti do POV  do 30.11.2017  

Schválení výše dotace pro MAS Pardubickým 

krajem  

4/2018 (6/2018)  

Podpis Smlouvy o poskytnutí účelového 

příspěvku mezi MAS a žadatelem  

5/2017 (7/2018)  

Poskytnutí příspěvku na účet žadatele  Termín bude určen ve Smlouvě o poskytnutí 

účelového příspěvku  

Realizace projektu  1.5.2018 (1.7.2018)  

Vyúčtování příspěvku obcí – odevzdání na MAS  04/2019  

  

Kontaktní osoba: 

Bc. Radka Šťovíčková 

Manažer MAS 

 

info@maslanskrounsko.cz 

+420 732 359 358 
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