
 

 

Vážená paní, vážený pane, 

v červnu 2021 proběhlo jednání Rady MAS, kde bylo projednáno, že další výzva z Programu v 

hodnotě přibližně 18 mil. Kč bude zaměřena na aktivity na podporu živočišné, rostlinné výroby 

a aktivity na podporu kulturní a spolkové činnosti (kde žadatelem může být obec, svazky obcí, 

příspěvkové organizace zřizované obcemi, spolek, ústav, o.p.s., nadace, církve). Toto 

rozhodnutí vyplynulo z vyhodnocení předešlých výzev MAS.  

Aby mohly být zahájeny administrativní přípravy samotné výzvy, je nutné nejprve zmapovat 

potřebnost území v oblasti kulturní a spolkové činnosti. Na základě toho bude během měsíce 

září 2021 probíhat sběr investičních projektových záměrů.  

V případě, že byste měli projektové záměry, které by bylo možné zařadit 

do podporované aktivity na kulturní a spolkovou činnost (viz níže), vyplňte el. 

formulář nejpozději do 26. 9. 2021. 

(Projektové záměry zpracujte do formuláře zveřejněného na webu MAS. Je 

možné zaslat i více projektových záměrů, každý záměr zpracujte do 

samostatného formuláře). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aktivita pro NNO 

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

Na co je možné žádat? 

• rekonstrukce/obnova/ rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí 

(šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven  

• mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny 

• pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně 

obecních knihoven 

• mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky 

(velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany,..) pódia včetně zastřešení, pivní sety, 

mobilní toalety, ozvučení, osvětlovací a projekční technika a vybavení 

• doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a 

parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací 

prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení, sklady – tvoří max. 30 

% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

• nákup nemovitosti 

 

Na co není možné žádat? 

• nákup knih 

• hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport 

včetně jejich zázemí 

• kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná 

čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-

termických kolektorů 

• výdaje na stavební a technologické úpravy opláštění budovy (= střecha, krovy, fasáda 

včetně zateplení, okna, hromosvod, dveře, obvodové zdi a jejich základy a dále 

technologie s tím spojené - zabezpečovací technika, kamery) nesmí přesáhnout 

200.000 Kč 

Podmínky 

• žadatel NNO musí být subjekt s historií alespoň 2 roky před podáním žádosti o dotaci 

na MAS v oblasti, která je předmětem dotace 



 

 

Příklady podpořených projektů MAS v roce 2020 

• rekonstrukce prostor pro zřízení rodinného centra 

• rekonstrukce střechy fary církve 

• vybavení knihoven (regály, stoly, židle, pytle na sezení, výpůjční stůl, police, 
koberce..) 

• pořízení krojů folklórnímu sboru 

• pořízení vybavení (lavice, stoly, dataprojektor, plátno) na veřejné akce obce 

• rekonstrukce pódia v sokolovně 

• rekonstrukce myslivecké chaty (podlahy, sociální zařízení, vstupní dveře) 

poznámka: pořízení vybavení - (doporučujeme zvážit dle jejich životnosti – nutné udržet 5 
let po obdržení dotace)  

seznam všech podpořených projektů z výzvy naleznete zde - 
http://www.mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/05ef32987ec2de.pdf 

 

Financování projektů 

• jedná se o dotaci „ex post“ (= dotace vyplacena až po realizaci projektu a předložení 
žádosti o platbu, nutné nejprve celé zafinancovat z vlastních prostředků) 

 

Kolik lze žádat?  

• V současné době není nastavena doporučená výše projektu. Velikost projektu bude 
jedním z bodů projednávání nad konkrétními parametry po sběru projektových 
záměrů. 
 

Doporučujeme individuální konzultaci vašich projektových záměrů!!!  

V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte:  

Alici Brožkovou na tel. 735 755 724 nebo na emailu 
brozkova@mas.orlicko.cz (osobní konzultace je možná v předem 
domluvený termín!) 
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