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Kritéria pro výběr žádostí na akce pro propagaci SCLLD na 

akcích na území Místní akční skupiny Broumovsko+, z. s. 

 

Výběr žádostí: 

Předložené žádosti, které splnily všeobecná kritéria, bude Výběrová komise MAS doporučovat ke 

schválení Radě MAS. Výběr bude založen na principu soutěže mezi předloženými projektovými 

žádostmi. Budou vybrány ty projekty, které splňují všeobecná kritéria a dosáhly nejlepšího 

hodnocení podle hodnotících kritérií ve věcném hodnocení do vyčerpání stanovené alokace 

podpory (80 000 Kč). 

 

Rada MAS je oprávněna na základě vlastního uvážení nebo na doporučení Výběrové komise MAS 

snížit finanční příspěvek oproti požadované částce. Na poskytnutí grantového příspěvku není právní 

nárok. Rada si vyhrazuje právo nerozdělit předem určenou finanční sumu v plné výši a není povinna 

žadateli toto rozhodnutí zdůvodňovat. 

 

Seznam podpořených a nepodpořených žádostí bude zveřejněn druhý den po projednání orgánem  

MAS na webové stránce www.mas.broumovsko.cz a každému žadateli bude zaslána odpověď o 

podpoření/nepodpoření žádosti na kontaktní e-mailovou adresu. 

 

Se zástupci podpořených projektů bude uzavřena Smlouva o propagaci SCLLD MAS Broumovsko+, 

z. s. Finanční prostředky ze strany MAS budou příjemci převedeny nejpozději do 30 dní od uzavření 

Smlouvy o propagaci SCLLD MAS Broumovsko+, z. s. 

 

Příjemce dotace je povinen použít prostředky v souladu se smlouvou a těmito pravidly a doložit 

Zprávu o průběhu akce, tj. doklad o plnění předmětu smlouvy a Pravidel včetně fotodokumentace 

do 31. 8. 2023. Pokud MAS shledá závažné nedostatky, vyzve žadatele k doplnění Zprávy o průběhu 

akce. 

 

Minimální počet bodů – 20 

Maximální počet bodů – 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mas.broumovsko.cz/
http://www.nadorlici.cz/
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Kritéria pro výběr žádostí: 

Kritérium  Bodové 

hodnocení  

Popis kritéria  

Členství v MAS 0 Žadatel není v době vyhlášení výzvy členem MAS 

Broumovsko+. 

2 Žadatel je v době vyhlášení výzvy členem MAS 

Broumovsko+. 

Popis (kvalita) projektu 0-20 Projekt je jasně a srozumitelně popsán, má podrobně 

popsán harmonogram přípravy a realizace projektu 

(Formulář – Žádost o podporu). 

Ekonomická výhodnost 

projektu 

0-5 Projekt má reálný rozpočet; projekt je hospodárný; 

náklady jsou provázané s aktivitami projektu. 

Rozpočet je dostatečně popsán. 

Tradice akce 0 Akce, se kterou je projekt spojen, nemá v regionu 

MAS tradici (žádný předcházející ročník). 

3 Akce, se kterou je projekt spojen, má v regionu MAS 

tradici (min. 1 předcházející ročník). 

Spolupráce 0 Žadatel projekt realizuje bez účasti partnera. 

5 Žadatel projekt realizuje za účasti minimálně 1 

partnera. 

 

 

Kontaktní osoba: 

Ing. Dominika Sedláčková 

E-mail: mas.manazer@broumovsko.cz 

Tel. č.: 737 207 534 


