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Pravidla pro propagaci SCLLD na akcích na území MAS 

Broumovsko+, z. s. v roce 2022-2023 
 

Cíl: Propagace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále také jako „SCLLD“) v území 

MAS Broumovsko+, z. s. prostřednictvím společenských, kulturních, sportovních a volnočasových 

akcí pořádaných. 

 

Informace pro žadatele/příjemce: 

Vymezení regionu podpory: Území MAS Broumovsko+, z. s. (shodné s ORP Broumov) 

Celková částka pro rok 2022: 80 000 Kč 

Maximální výše podpory na 1 projekt (dotace): 5 000 Kč 

Výše dotace: 100 % 

 

- 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 termínu 1. 1. – 31. 7. 2023 v souladu se 

smlouvou a těmito pravidly a doložit naplnění smlouvy do 31. 8. 2023. 

 

Oprávnění žadatelé: 

- NNO - registrované spolky, sdružení, kluby, o.p.s., 

- právnické osoby (OSVČ), 

- obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále obce), 

- knihovny, 

- školské právnické osoby, 

- církve a jejich organizace, 

- příspěvkové organizace, 

- fyzické osoby. 

 

Cíle podpory: 

- propagace SCLLD MAS Broumovsko+, z. s. a rozvoj partnerské spolupráce místních komunit 

a institucí; 

- prohlubování identifikace jednotlivých subjektů s územím MAS Broumovsko+, z. s.; 

- podpora vytváření společné kulturní identity; 

- podpora spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, společenských, kulturních a 

volnočasových aktivit. 
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Příklady podporovaných aktivit: 

- rozvoj volnočasových aktivit (sport, kultura, vzdělávání, ekologie apod.) pro různé věkové 

a zájmové skupiny; 

- pořádání komunitních setkání (kulturních, uměleckých, sportovních, popularizačních, 

vzdělávacích, osvětových); 

- aktivity za účelem ochrany přírody, vodních zdrojů, šetrného zacházení s přírodními zdroji, 

prevence znečištění přírody, péče o krajinu a přírodní bohatství; 

- ochrana místního kulturního dědictví a tradic, obnova a rozvoj tradic, oživení zapomenutých 

míst a míst pamětí; 

- aktivity na podporu cyklistiky a pěší chůze. 

 

Další podmínky realizace podpory: 

- dodržování principu efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti projektu;   

- příjemce je povinen označit všechny případně vydané materiály vztahující se k projektu 

logem MAS Broumovsko+, z. s. a uvést v nich, že se akce realizuje za podpory SCLLD MAS 

Broumovsko+, z. s. Totéž je příjemce povinen uvádět po celou dobu čerpání při kontaktu s 

médii, na internetových stránkách příjemce a při propagaci svých aktivit;   

- pro účely propagace MAS Broumovsko+, z. s., může příjemce bezplatně využít banner MAS 

Broumovsko+, z. s., přičemž dopravu z a do sídla MAS zajistí příjemce; 

- příjemce je povinen umožnit zaměstnancům MAS Broumovsko+ na akci pořizovat vlastní 

dokumentaci (fotografie, prezenční listiny, aj.); 

- veškeré změny týkající se projektu je příjemce povinen konzultovat s MAS, veškeré změny 

v projektu podléhají schválení ze strany MAS; 

- po ukončení akce zašle příjemce na adresu mas.manazer@broumovsko.cz nebo zašle poštou 

nebo doručí osobně vyplněný formulář „Zpráva o průběhu akce“ včetně fotodokumentace 

z akce (viz Příloha 3). 

 

Všeobecná kritéria:   

- žádost musí být předložena ve stanoveném termínu, na formuláři a se všemi požadovanými 

přílohami; 

- projekt musí být realizován na území obcí MAS Broumovsko+, z. s.; 

- projekt předkladatele musí být v souladu se Strategií komunitně vedeného rozvoje území 

MAS Broumovsko+ na období 2021-2027; 

- v případě, že předložený projekt nebude formálně správně, žadatel bude vyzván, aby do 7 

dnů doplnil případné chybějící náležitosti. 

 

Způsob podání žádosti: 

- písemně v 1 originále na poštovní adresu kanceláře MAS:  

MAS Broumovsko+, z. s.,  

mailto:mas.manazer@broumovsko.cz
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Klášterní 1, 550 01 Broumov 

Při doručení poštou rozhoduje datum poštovního razítka. 

- E-mailem na adresu mas.manazer@broumovsko.cz; 

- osobně do kanceláře MAS (Klášterní 1, 550 01 Broumov, 1. patro). 

 

Začátek příjmu žádostí: 20. září 2022 

Uzávěrka pro příjem žádostí: 15. listopadu 2022, případně do vyčerpání alokace 

Rozhodnutí MAS Broumovsko+, z. s.: do měsíce od uzávěrky pro příjem žádostí 

Podpořeny budou akce konané v období 1. 1. 2023 – 31. 7. 2023. 

 

Každý žadatel může do vyhlášené výzvy podat maximálně jednu žádost. 

 

V případě, že se kvůli epidemiologické situaci akce neuskuteční, lze ji přesunout na jiný termín, avšak 

maximálně do 30. 9. 2023 či akci podobného charakteru. O této skutečnosti co nejdříve informujte 

kancelář MAS. 

 

Přílohy k žádosti: 

- Minimálně 1 fotografie současného stavu nebo realizace akce v minulosti, či fotografie jiné 

akce žadatele, pokud byla akce v minulosti realizována; 

- kopie smlouvy o vedení bankovního účtu (organizace může využít vlastní účet nebo účet 

obce, v druhém případě doloží souhlas obce s použitím finančních prostředků ve prospěch 

žadatele). 

 

Kopie příloh nemusí být ověřené. 

 

Kontaktní osoba pro podání žádosti: 

Ing. Dominika Sedláčková 

E-mail: mas.manazer@broumovsko.cz 

Tel. č.: 737 207 534 

 

 

Příloha 1 – Žádost o podporu 

Příloha 2 – Kritéria pro výběr žádostí 

Příloha 3 – Zpráva o průběhu akce 

Příloha 4 – Plakát pro propagaci 

Příloha 5 – Loga pro propagační materiály 
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