DOTACE
PRO SPOLKY
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO 31. 8. 2020
OBLASTI PODPORY
Podpora zahrnuje investice do staveb
a vybavení pro kulturní a spolkovou
činnost.
Dotaci lze poskytnout na následující
investiční výdaje nebo na drobný
dlouhodobý hmotný majetek:
1) Rekonstrukce/obnova/rozšíření
kulturního a spolkového zařízení i
příslušného zázemí
2) Pořízení technologií a dalšího
vybavení pro kulturní a spolkovou
činnost
Výdaje jsou způsobilé od data podání
Žádosti o dotaci na MAS.
Nezpůsobilými výdaji jsou stavební
úpravy v rámci hřišť a sportovišť.
Pořízení sportovního vybavení či
rekonstrukce sokoloven podpořit lze.
Pozn.: Konkrétní projektové záměry je
třeba konzultovat na MAS: zasláním
stručného popisu záměru volnou
formou (kdo bude žadatel, co má být
realizováno/pořízeno, předpokládané
náklady, kontaktní telefon) na níže
uvedený e-mail MAS. Pracovníci
Kanceláře MAS ověří způsobilost a sdělí
výsledek.

KONTAKT
MAS Hanácký venkov, z. s.
Doloplazy 15
798 26 Doloplazy
E-MAIL:
hanackyvenkov@seznam.cz
TELEFON:
774 868 837 (Dominik Vlč)
776 149 273 (Martina Kouřilová)
WEBOVÉ STRÁNKY:
hanackyvenkov.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Finanční alokace:
Míra dotace:
Velikost projektu:
Definice žadatele:
Příjem žádostí o dotaci:

4.000.000,- Kč
80%
125.000,- až 500.000,- Kč
spolky s min. dvouletou historií; obce*
červenec/srpen 2020

Přístup do Portálu farmáře
Pro možnost vygenerování a předložení Žádosti o dotaci musí mít
každý žadatel registrovaný přístup do Portálu farmáře (informace a
žádost o přístup viz hanackyvenkov.cz, Aktuální výzvy MAS – Výzva č.
4 PRV. Přístup na PF lze vyřídit na SZIF Prostějov, Aloise Krále 1552.

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI
Opatření stavebního úřadu a projektová dokumentace
V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu,
pak ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS platný odpovídající
správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt/část
projektu realizovat. Současně je v tomto případě třeba doložit také
stavebním úřadem ověřenou projektovou dokumentaci.
Půdorys a katastrální mapa
V případě, že projekt nepodléhá řízení stavebního úřadu, tak:
- půdorys stavby/dispozice technologie, příp. projektem řešeného
prostoru s pořizovaným vybavením, s vyznačením rozměrů;
- katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu
v odpovídajícím měřítku;
Položkový rozpočet stavebních prací
Ve formátu dle katalogu stavební prací RTS či ÚRS.
Fotodokumentace
Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu.
Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem
rozvoje obce (dle závazného vzoru).

KONZULTACE KONKRÉTNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ
Projektové záměry výrazně
uvedených kontaktech MAS.

doporučujeme

konzultovat

na

* Obec může být žadatelem pouze v případě, kdy předmětem
dotace je technické zhodnocení nemovitého majetku obce, který
ale svou reálnou povahou/využitím slouží spolku, nikoliv obci.

