
Malý LEADER pro ORLICKO pro rok 2020
Seminář pro podpořené žadatele

27. 2. 2020 , Žamberk



Program semináře

1. Realizace projektů

2. Vyúčtování projektů

3. Shrnutí - termíny

4. Povinná publicita

5. Odkazy, kontakt



1) Realizace projektů



✓ Realizace projektů – již od 1. 1. 2020

✓ Doporučené zahájení realizace – až po schválení dotace POV PK (nejdéle do 30.6. 2020 v 
roce 2019 schválena zastupitelstvem Pak již 15.4.), tj. v období 1.7.2020 – 12.11.2020 

✓ Podpis Smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku mezi MAS a žadatelem – bezprostředně 
po schválení dotace POV Zastupitelstvem Pardubického kraje 

✓ Upozornění: Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku mezi žadateli a MAS proběhne 
pouze v případě, že žadatel již doložil všechny povinné přílohy! (např. v případě, že nebylo 
doloženo ošetření vlastnických vztahů na dobu 5 let, je třeba do podpisu smlouvy doložit)

✓ Žadatel je povinen  poskytnutý příspěvek použít jen k účelu, na který mu byl poskytnut a je 
specifikován ve Smlouvě o poskytnutí účelového příspěvku – změny NELZE – musí být 
zachován účel a smysl projektu.

✓ Sjednaný příspěvek je poskytován ex-post – bez zálohy - na základě úplného a správného 
vyúčtování



2) Vyúčtování projektů



✓ Projekt musí být vyúčtován na formuláři MAS – bude zaslán e-mailem

✓ Obsah vyúčtování:

❖ Formulář vyúčtování projektu podepsaný oprávněným zástupcem,

❖ Seznam všech účetních výdajových dokladů 

❖ Kopie účetních dokladů (fa, pokladní doklady) + doklady o úhradě (VPD,
výpisy z účtu) – všechny doklady musí být očíslovány (dle seznamu úč.
dokladů) a označeny názvem akce MAS „Zkvalitnění zázemí a úprava
prostor u členských organizací MAS ORLICKO, z. s + vlastní název žadatele +
název žadatele

❖ Výpis z hlavní účetní knihy (na celou akci!)

❖ U investic karta majetku

❖ Fotodokumentace (lze zaslat v elektronické podobě e-mailem) – v kvalitním 
rozlišení, bude sloužit k prezentaci ML na webu MAS ORLICKO, z. s.



✓Podání vyúčtování:

❖Originál bude zaslán poštou na adresu MAS ORLICKO, z.s.

❖Originál bude předán osobně (po tel. domluvě) v kanceláři 
MAS ORLICKO, z.s. (v nerozebíratelné formě)

❖Vyúčtování bude zasláno do datové schránky MAS 
ORLICKO, z. s. (ID 328e35a )



✓ Příjemce dotace prokazuje ve svém účetnictví skutečné čerpání jak 
poskytnutého příspěvku, tak i celkových výdajů projektu

✓ Po vyúčtování může dojít ze strany MAS k fyzické kontrole

➢ Žadatel při účtování postupuje dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví
➢ Vyhlášky č. 410/2009 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 

vybrané účetní jednotky
➢ Českých účetních standardů pro některé účetní jednotky, které vedou účetnictví 

podle vyhlášky 410/2009
➢ Vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

✓ Pokud bude MAS povinna vrátit dotaci poskytnutou PK na projekt v důsledku porušení
povinnosti žadatele poskytovat pravdivé a úplné informace o skutečnostech týkajících se
projektu a jeho realizace, zavazuje se žadatel uhradit smluvní pokutu.

✓ Veškerá práva a povinnosti příjemce i poskytovatele jsou ošetřeny ve „Smlouvě o
poskytnutí účelového příspěvku“



✓ Nepodporované náklady:

➢ 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, zařízení na prodej nápojů atd.

✓ Nejlepší varianta: žadatel vyčerpá celkovou částku, kterou uvedl v žádosti (tj. předloží 
doklady ve shodné či vyšší hodnotě i poměru (INV/NEIN))

✓ Žadatel je povinen sjednat si konzultaci vyúčtování (osobní či přes e-mail) nejpozději do
12.11.2020 a následně do 27.11.2020 předložit na MAS ORLICKO, z.s. provedené
vyúčtování.



3) Shrnutí - termíny



Přehled termínů POV MALÝ LEADER pro rok 2019

Vyhlášení výzvy MAS 17. 6. 2019

Příjem žádostí 1.7.2019 – 30.8.2019

Hodnocení žádostí na MAS 2.9.2019 – 13.9.2019

Zveřejnění seznamu projektů zařazených do 
žádosti POV

17.10.2019

Schválení dotace pro MAS PK ????? (do 30.6.2020)

Zveřejnění seznamu projektů podpořených 
žádosti POV + podpis smluv

Neprodleně po schválení dotace Pak

Realizace projektů 1.1.2020 – 12.11.2020

Optimální termín realizace Po schválení zastupitelstvem PaK-12.11.2020

Sjednání konzultace k vyúčtování nejlépe bezprostředně po realizaci - nejpozději 
do 12.11.2020

Vyúčtování příspěvku žadatelem - odevzdání nejlépe bezprostředně po realizaci - nejpozději 
do 27.11.2020



4) Publicita projektu



✓ V rámci propagační kampaně akce a v průběhu jejího konání, vhodným a 
viditelným způsobem prezentovat Pardubický kraj a MAS ORLICKO, z.s. 

✓ Obě loga jsou ke stažení na webu MAS



Veškeré informace k výzvě ML a POV 
PaK:

http://www.mas.orlicko.cz/index.php?IdS=9999&IdKZ=925
https://www.pardubickykraj.cz/program-obnovy-

venkova/103927/

http://www.mas.orlicko.cz/index.php?IdS=9999&IdKZ=925
https://www.pardubickykraj.cz/program-obnovy-venkova/103927/


Bc. Michaela Skalická
Animace pro školy, Malý LEADER

skalicka@mas.orlicko.cz
Tel.: 733 538 864

DĚKUJI ZA POZORNOST ☺

mailto:rosenbergerova@mas.orlicko.cz

