
Místní akční skupina  Třešťsko, o.p.s. 
Revoluční 20/1, 589 01 Třešť 

 

GRANTOVÝ PROGRAM 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

                                 
 

 

 

PRAVIDLA GRANTU 

 

„Podpora kulturního života na venkově 2018“ 

 
 

1) POPIS A ROZSAH GRANTU 

Finanční prostředky vyčleněné z rozpočtu Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. jsou určeny 

na podporu kulturních, sportovních a společenských akcí a na podporu udržování tradic, které 

budou připravovány pouze pro širokou veřejnost a budou přínosem pro region Místní akční 

skupiny Třešťsko, o.p.s. Grant neslouží pro podporu pravidelné klubové činnosti.  

 

DEFINICE PŘÍJEMCE DOTACE 

Příjemce dotace musí prokazatelně působit na území Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., 

může se jednat o následující typy příjemců: 

 obec, svazek obcí, 

 obecně prospěšné společnosti (NNO) podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, nadace (NNO) podle §309 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

 spolky (NNO) podle §214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

       

2) FINANČNÍ PODMÍNKY  

- maximální výše dotace 3 000,- Kč na jednu akci,  

- alokace finančních prostředků pro rok 2018 činí 21 000,- Kč 

- finanční spoluúčast Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. může dosáhnout až 100% 

uznatelných nákladů 

- podpořena může být pouze jedna žádost pro jednu obec a organizaci u jedné obce (je 

v pořádku pokud podá žádost obec a zároveň i např. NNO na území dané obce). 

Žádosti, které budou splňovat podmínky Grantu Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., 

budou podpořeny dle pořadí, ve kterém byly na Místní akční skupinu Třešťsko, o.p.s. 

doručeny. A to až do vyčerpání alokovaných prostředků nebo nejpozději  

do 31. 8. 2018. 

- na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok. 

 

3) Z POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ LZE HRADIT ZEJMÉNA 

TYTO NÁKLADY:   

- propagace, inzerce, mediální prezentace, plakáty a další náklady spojené s přípravou a 

prezentací projektu,  

- honoráře účinkujícím, platby hudebním skupinám, přednášejícím, hercům a dalším, 

kteří vystupují nebo se jinak podílí na realizaci projektu dle smluvních závazků, 
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- pronájmy prostor nezbytných k uskutečnění projektu, 

- služby (ozvučení, ubytování, doprava, poštovné). 

  

4) TERMÍNY A PODMÍNKY PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 

Žádost musí být doručena buď emailem na mailovou adresu mas-trestsko@seznam.cz, 

nebo poštou na adresu Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., Revoluční 20, 589 01 

Třešť, či osobně do kanceláře Palackého č.p. 429, Třešť na předepsaném formuláři. 

Příjem žádostí bude zahájen od 1. 6. 2018 a ukončen po vyčerpání alokace nebo  

k 31. 8. 2018. 

Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách MAS: www.mastrestsko.cz 

 

Po obdržení žádosti o grant bude mezi žadatelem a Místní akční skupinou Třešťsko, 

o.p.s. (dárcem) vystavena darovací smlouva, jejíž předmětem bude darování částky 

3 000 Kč na podporu dané kulturní, sportovní či společenské akce, která bude zároveň 

propagovat činnost Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.  

Vzor darovací smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto pravidel.  

 

5) DALŠÍ PODMÍNKY 

- akce bude realizovaná na území Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., 

- MAS bude partnerem dané akce, z čehož vyplývá, že bude dodržena publicita – 

umístění banneru  Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. či tabule s logem, které si je 

možné zapůjčit v kanceláři Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., 

- žadatel v rámci jedné výzvy může podat pouze jednu žádost, 

- pokud budou náklady akce nižší než 3 000 Kč, žadateli budou proplaceny pouze 

vykázané výdaje, 

- akci je možné realizovat po podání žádosti, nejpozději však do 31. 10. 2018. 

 

6)  ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ 

- Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. si vyhrazuje právo na kontrolu využití 

poskytnuté finanční dotace a v případě zjištění pochybení o neproplacení části či celé 

dotace (toto vychází z darovací smlouvy podepsané mezi dárcem a obdarovaným), 

- příjemce je povinen poskytnutý grant řádně vyúčtovat do 30. 11. 2018,  

 

K vyúčtování žadatel přikládá v listinné či elektronické podobě následující 

doklady: 

- průkaznou fotodokumentaci akce včetně fotodokumentace publicity, 

- účetní doklady, kterými žadatel prokazuje výdaje akce, (Zjednodušeně např. 

fakturu umělce za jeho vystoupení nebo smlouvu s ním uzavřenou, ze které lze 

jasně identifikovat návaznost na realizovanou akci.) 

- doklady o zaplacení předložených účetních dokladů (např. pomocí výpisu 

z běžného účtu či obdobně).  
 

7)  KONTROLA VYUŽITÍ GRANTU  

- příjemce odpovídá za hospodárné, efektivní a účelně využití finančních prostředků 

v souladu s předloženým rozpočtem, 

- v případě, že žadatel nedodrží podmínky pravidel grantu nebo nebudou finanční 

prostředky použity k účelu uvedenému v žádosti, nebude dotace poskytnuta. 

 

mailto:mas-trestsko@seznam.cz
http://www.mastrestsko.cz/
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Informace:  

Ing. Zuzana Pátková  tel. 727 883 087 

Bc. Renáta Kadlecová        tel. 725 774 708  

Ing. Lucie Koumarová  tel. 725 774 709 
 

 

Schváleno Správní radou Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. dne  17. 5. 2018  
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Př. č. 1: Vzor darovací smlouvy grantového programu Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. 

 

 

DAROVACÍ SMLOUVA 

 
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. 

Revoluční 20/1 

589 01 Třešť 

IČO: 27739309 

Zastoupená: Josefem Křepelou, ředitelem 

(dále jen „dárce“) 

 

a 

…………………… 

…………………… 

IČO/Datum narození u FO: 

Zastoupený: 

(dále jen „obdarovaný“) 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

Darovací smlouvu 

podle §2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

1. Dárce daruje obdarovaném finanční podporu ve výši ……….. Kč na podporu kulturní, 

sportovní či společenské akce, která zároveň propaguje činnost Místní akční skupiny 

Třešťsko, o.p.s. 

 

2. Obě strany se podpisem této smlouvy zavazují k řádnému plnění Pravidel grantu s názvem 

„Podpora kulturního života na venkově 2018“ 

 

3. Po obdržení formálně správné žádosti o grant na Místní akční skupinu Třešťsko, o.p.s., 

bude mezi dárcem a obdarovaným obratem uzavřena darovací smlouva, která bude 

vyhotovena ve 2 paré, z toho 1 paré obdrží žadatel a druhé dárce.   

 

4.  Dárce zašle finanční podporu na bankovní účet obdarovaného (dle bodu 2 žádosti  

o grant), a to do 30 kalendářních dní od obdržení požadovaných podkladů prokazujících 

realizaci a závěrečné vyúčtování kulturní, sportovní či společenské akce (bod 6 pravidel 
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grantového programu Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.). Obdarovaný se tímto zavazuje, 

že závěrečné vyúčtování směrem k dárci bude provedeno řádně a pravdivě.  

 

5. Výše dotace uvedená v 1. odst. této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 

náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu, uhradí částku tohoto překročení 

příjemce z vlastních zdrojů.  

 

6. Na tuto grantovou podporu nemá obdarovaný právní nárok. Obdarovaný bere na vědomí 

možnost odvolání daru (např. při zrušení akce).  

 

7. Uznatelné náklady projektu vznikají nejdříve dnem podání Žádosti o grant a nejpozději do 

31. 10. 2018. 

 

8. Po ukončení akce je příjemce povinen poskytnutý grant řádně vyúčtovat, nejpozději však 

do 30. 11. 2018. K vyúčtování žadatel přikládá doklady, které jsou uvedeny v kapitole 6 

Pravidel Grantu. 

 

9. Jakékoli změny v Žádosti o grant lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran, a to po předložení písemně 

podané žádosti o změnu. 

 

10. Příjemce grantu se zavazuje, že na akci, která bude podpořena Místní akční skupinou 

Třešťsko, o.p.s. umístí banner spolčenosti či tabuli s logem. 

 

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami.  

 

12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, a že s jejím 

obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

13. Tato smlouva byla schválena Radou obce dne……………………., usnesením číslo 

………………………………………….. (nerelevantní pro NNO) 
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V Třešti dne……..     V ……………….. dne…………. 

 

 

--------------------------------------------   -------------------------------------- 

Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.                                                                    

dárce                                                                          obdarovaný 

 


