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Výzva „Malý LEADER 2023“ 
Podpora projektů „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2023 

 

1. Informace o podpoře projektů 
Malý LEADER MAS Litomyšlsko o.p.s. (dále také jen MAS) je financován z Programu obnovy venkova 

Pardubického kraje (dále také jen POV PK), spravuje ho MAS Litomyšlsko o.p.s. Podpora jednotlivých 

projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z rozpočtu POV z Pardubického kraje, kterou MAS 

obdrží za tímto účelem.  

2. Specifikace žadatelů 
Žadateli mohou být obce do 100 obyvatel (k poslednímu dni roku předcházejícího podání žádosti). 

V případě nemovitých předmětů projektu může být žadatelem pouze vlastník nemovitostí, které jsou 

projektem dotčeny (žadatel v žádosti nemovitosti přesně identifikuje, aby byla možná identifikace 

dle katastru nemovitostí). 

3. Podporované oblasti (způsobilé výdaje projektů) 
Projekty mohou řešit obnovu, údržbu a pořízení vybavení občanské vybavenosti; péči o veřejný 

prostor a krajinu, koncepce a strategie (pokud přímo souvisí s činností MAS a rozvojem na území 

MAS), podporu lokální produkce, infrastrukturu cestovního ruchu - naučné trasy, stezky atd.). 

 

DPH je způsobilým výdajem za předpokladu, že žadatel nemá v souvislosti s projektem dle § 73 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok na odpočet 

této daně.  

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 

apod.). 

5. Výše rozpočtu projektu 
- Výše způsobilých výdajů je min. 10 tis. Kč, max. 200 tis. Kč pro jeden projekt. 

- Spoluúčast žadatele na realizaci projektu je min. 30 % z celkových způsobilých výdajů, 

podpora tedy činí max. 70 % celkových způsobilých výdajů. 

6. Podmínky pro podporu projektu 
- Žadatel musí mít sídlo na území MAS Litomyšlsko o.p.s. 

- Projekt musí být realizován na území MAS Litomyšlsko o.p.s. pro období 2021 – 2027 

(viz www.mas-lit.cz).  

- Každý žadatel může podat pouze jednu žádost. 

- MAS ohodnotí podané žádosti na základě hodnotících kritérií a vytvoří pořadí ohodnocených 

žádostí. Žádosti, které splní dané podmínky, mohou být zařazeny do žádosti o dotaci MAS 

do POV PK (nejvýše však tři nejlépe bodově hodnocené). Jednotlivé žádosti o podporu 

projektu budou poměrově podporovány podle výše schválené dotace z POV PK. 

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

- Informace o procesu budou zveřejňovány na webu MAS: www.mas-lit.cz. 

http://www.mas-lit.cz/
http://www.mas-lit.cz/
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- Žadatel podáním žádosti o podporu projektu souhlasí s uveřejněním údajů uvedených 

v žádosti na webových stránkách a dokumentech MAS Litomyšlsko o.p.s. nebo Pardubického 

kraje. 

- Se žadateli podpořených projektů bude uzavřena Smlouva, ve které budou upřesněny 

podmínky realizace projektu. 

- Na podporu není právní nárok. MAS Litomyšlsko o.p.s. si vyhrazuje právo výzvu kdykoli 

bez uvedení důvodu zrušit nebo udělat změny, které budou zveřejněny na stejném místě jako 

tato výzva. Sporné případy řeší a rozhoduje MAS. 

- Doporučuje se projekty předem konzultovat (+420 733 705 320, mas-lit@seznam.cz). 

7. Hodnocení projektů 
- Hodnocení projektů se skládá z hodnocení formálních náležitostí a věcného hodnocení. 

- Hodnocením formálních náležitostí se rozumí posouzení úplnosti žádosti a jejího souladu 

s výzvou MAS. 

- Žádost, která nesplní některé kritérium formálních náležitostí, bude vyřazena. 

- U žádostí, které nebyly vyřazeny v rámci kontroly formálních náležitostí, bude provedeno 

věcné hodnocení, dle následujících preferenčních kritérií: 

o Velikost obce, kde je projekt realizován (počet obyvatel, dle dat ČSÚ k poslednímu dni 

roku předcházejícího podání žádosti; preferována bude realizace v menších obcích) 

- Pokud získají dva a více projektů stejný počet bodů, rozhoduje datum a čas podání žádosti 

o podporu projektu, tzn., bude zvýhodněn žadatel s dřívějším datem a časem podání. 

8. Způsob podání žádosti 
- Žádost o podporu je možné podávat e-mailem (elektronický podpis uvnitř dokumentu) nebo 

datovou schránkou (elektronický podpis uvnitř dokumentu) nebo poštou v listinné podobě 

(adresa: MAS Litomyšlsko o.p.s., Borská 125, 539 44 Proseč) dle vzoru v příloze výzvy. Příjem 

žádostí bude probíhat od 24. 11. 2022 do 2. 12. 2022. 

- Žadatel odpovídá za správné a úplné vyplnění formuláře žádosti. Výzva k doplnění nebo 

odstranění nedostatků nebude zasílána. 

- Žadatel k žádosti může připojit další přílohy doplňující žádost nebo informace v ní obsažené. 

9. Realizace projektů (předpoklad) 
- Realizace projektu bude probíhat v období 1. 1. 2023 – 30. 11. 2023, vyúčtování dle pokynů 

MAS musí proběhnout do 30. 11. 2023. 

- Finanční krytí projektu ze strany MAS bude možné po připsání dotace POV na účet MAS. 

- Podmínky realizace projektu budou specifikovány ve Smlouvě. 

10. Předpokládaný harmonogram 

 

Akce Termín zahájení Termín ukončení 

Příjem žádostí o podporu 24. 11. 2022 2. 12. 2022 

Hodnocení a výběr (MAS/Pardubický kraj) 05. 12. 2022 16. 12. 2022 

Schválení výše dotace pro MAS Pardubickým krajem  30. 06. 2023 

Realizace projektu 01. 01. 2023 30. 11. 2023 

Podání vyúčtování na MAS  30. 11. 2023 
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