
 

   

Výzva k předkládání žádostí o zařazení do výběru k podpoře projektů mezigenerační 
spolupráce na území MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. 
  

 
 

Výzva 2/2022 
__________________________________________________ 
 
Cíl programu 
Podpora projektů mezigenerační spolupráce: 
 
− Podpora mezigeneračního předávání zkušeností mezi stávajícími a budoucími členy spolků.  
− Podpora dobrovolnictví, službě obci a spoluobčanům, budování vztahu k místní komunitě a 

k rodnému kraji.  
− Podpořit 10 spolků formou podpory vedoucích, kteří systematicky s dětmi a mládeží pracují ve 3 po 

sobě jdoucích letech. 
− Podporována budou také společná setkávání.  
− Aktivity se budou realizovat v rámci partnerství bez finanční účasti, kde partner je odborným 

garantem, má zaručenou kontinuální celoroční činnost s mládeží a historii minimálně 3 roky.  
 

Oprávnění žadatelé 
Registrované místní spolky, sdružení, kluby a neziskové organizace nebo neregistrované skupiny občanů 
prostřednictvím organizací s právní subjektivitou, obce, mikroregiony, školy a školská zařízení, další 
právnické osoby orientující se na práci s dětmi a mládeží.  
 
Vymezení regionu podpory  
region MAS – Partnerství Moštěnka  
 
 
Základní podmínky 

1) Podané žádosti se budou hodnotit na základě hodnotících kritérií uvedených ve formuláři žádosti 
2) Hodnocení proběhne v rámci hodnotící komise, která musí uzavřít konsenzuální dohodu o výběru 

žádosti k podpoře 
3) V případě shody v rámci hodnocení bude podpořena žádost s dřívějším datem podání (závazné je 

elektronické podání na e-mail zuzana.salkova@smarv.cz) 
4) Podpořená aktivita přispěje k naplňování cílů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

území MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. 
5) Organizátor aktivity, bude při realizaci používat publicitu OPZ+ po dohodě s MAS. Dále má 

povinnost veřejně informovat o aktivitě, kterou bude realizovat 
6) Žadatel může v jedné výzvě podat pouze jednu žádost 

 
 
Způsob podání  
Vyplněný a podepsaný formulář žádosti je potřeba předložit písemně takto: 
1 x originál poštou nebo osobně: Kancelář MAS – Partnerství Moštěnka, Kostelec u Holešova 58, 768 43  
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a souběžně 1 x elektronicky na adresu: zuzana.salkova@smarv.cz 
                                                                                     
Časový harmonogram výzvy 
Vyhlášení výzvy:      4. dubna 2022 
Uzávěrka:                   28. dubna 2022 v 15.00 hod 
- uzávěrkou se rozumí doručení do kanceláře MAS, nikoli razítko pošty 
- osobní příjem žádostí: pondělí 8.00 - 17.00 hod, čtvrtek 8.00 – 15.00 hod 

                                                                                       nebo po telefonické dohodě 
 
Vyhodnocení žádostí doručených v termínu pro podání: do 30. května 2022 
 
Informace a konzultace: 
Markéta Poláchová, tel: 737 775 991, marketa.kropackova@mas-mostenka.cz 
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