
 

   

 

Místní akční skupina – Partnerství Moštěnka, o.p.s., vyhlašuje dne 9. února 2018  
6. výzvu k předkládání žádostí  

místních spolků na propagační akce MAS. 
 

 

 

Výzva pro místní spolky k předkládání žádostí o podporu jejich akcí: 
 

Program podpory spolků 

– propagační akce MAS 
 
 

 
Cíl programu 
Zlepšení atraktivity společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí pořádaných místními spolky 
a sdruženími v obcích regionu MAS – Partnerství Moštěnka prostřednictvím rozvoje spolupráce a partnerství 
venkovských spolků a sdružení s místní akční skupinou. Prohlubování identifikace místních spolků s regionem. 
Propagace a udržování společných tradic. Podpora činnosti spolku.  
 
 
Oprávnění žadatelé 
Registrované místní spolky, sdružení, kluby a neziskové organizace nebo neregistrované skupiny občanů 
prostřednictvím organizací s právní subjektivitou. 
Spolek musí zároveň splnit tyto podmínky:  

- sídlí v členské obci MAS – PM a tato hradí řádně členské příspěvky 
- sídlí v nečlenské obci, která hradí členské příspěvky bez vazby na členství 

 
Vymezení regionu podpory  
region MAS – Partnerství Moštěnka  
 
Způsobilé výdaje 

 výdaje spojené s realizací kulturních, sportovních, společenských a dalších tradičních akcí  
(občerstvení pro účinkující, pořízení pohárů a věcných cen, úhrada hudební produkce…) 

 pořízení drobného vybavení  
 
 
Výše podpory 
Minimální výše podpory na 1 akci:  3.000 Kč 
Maximální výše podpory na 1 akci:  8.000 Kč 
Spolufinancování žadatele:   není určeno 
Celková částka na program:   100.000 Kč v roce 2018 
 
 
 
 
 



 

   

Základní podmínky 
1) Podpořená akce přispěje k naplňování cílů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území  

MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. 
2) Organizátor akce, která získá podporu z Programu podpory spolků, umístí v místě konání akce 

viditelně tabuli s publicitou Komunitně vedeného místního rozvoje, banner s logem MAS a taktéž 
publicitu uvede na plakátech a pozvánkách podpořené akce. Dále má povinnost účastníky akce 
veřejně informovat o aktivitách MAS směřujících k podpoře regionu  

3) V případě, že se propagační akce zúčastní pracovník nebo člen MAS, bude mít k dispozici prezentační 
prostor 

4) Podpořeny budou akce s termínem realizace od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018 
5) Financování proběhne formou ex-post 
6) Žadatel může v jedné výzvě podat pouze jednu žádost 

 
 
Způsob podání  
Vyplněný a podepsaný formulář žádosti je potřeba předložit písemně v 1 originále a elektronicky na adresu: 
Kancelář MAS – Partnerství Moštěnka, Kostelec u Holešova 58, 768 43 (osobně nebo poštou). 

                                                                                             

 
Časový harmonogram výzvy 
Vyhlášení výzvy k předkládání žádosti:     9. února 2018 
Uzávěrka programu na rok 2018:     28. února 2018 v 15.00 hod 

- uzávěrkou se rozumí doručení do kanceláře MAS, nikoli razítko pošty 

- příjem žádostí po – čt od 8.00 do 15.00 hod 
 
Vyhodnocení žádostí doručených v termínu pro podání: březen 2018 
Závěrečné vyúčtování akce musí proběhnout do:   15. ledna 2019 
 
Informace a konzultace: 
Michaela Zmeškalová, manažerka MAS, tel. 733 784 707, michaela.zmeskalova@mas-mostenka.cz   
 
 
Podrobné informace a formulář žádosti jsou k dispozici na webových stránkách MAS-PM v _Výzva PPS 2018 
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