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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BRÁNA BRNĚNSKA 

VYHLAŠUJE VÝZVU 
PODPORA REGIONÁLNÍ PRODUKCE V ÚZEMÍ MAS BRÁNA BRNĚNSKA 

V ROCE 2022 

 

Výzva je možná díky podpoře z JMK 

 
Jedná se o formu finanční podpory z dotačního programu – Podpora rozvoje venkova Jihomoravského 
kraje pro rok 2022, kterou MAS Brána Brněnska plánuje přerozdělit nejlepším projektovým záměrům 
za pomocí aktivit spojených s realizací malých projektů vedoucích k podpoře místní produkce, 
výrobků a služeb a jejich propagace. 
 

Cíl aktivity: 
 
Cílem této aktivity je podpořit aktivity vedoucí k posílení regionální ekonomiky skrze podporu místních 
producentů, místních služeb a jejich propagace, včetně aktivit v oblasti cestovního ruchu spojených 
s touto propagací. V návaznosti na místní služby a produkty bude podpořena i oblast cestovního ruchu.  
 
Podpořit bude možné realizace aktivit, které pomohou propagovat místní produkci a producenty 
výrobce či služby. Tyto aktivity povedou k zvýšení povědomí o místních zdrojích, místních produktech 
a značkách. Zvýšení zájmu o lokální zboží a služby podpoří životaschopnost místních producentů. 
 
Realizací aktivit projektu dojde k další podpoře místní značky či rozšíření použití stávajících značek na 

území MAS. 

 

Kdo může požádat o dotaci: 

 
- Neziskové organizace v území působnosti MAS Brána Brněnska 
- Spolky v území MAS Brána Brněnska 
- Zájmové sdružení v území MAS Brána Brněnska 
- Obce a dobrovolné svazky v území MAS Brána Brněnska 
- Podnikatelé působící v území MAS Brána Brněnska 
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Co bude podpořeno: 

 
- Neinvestiční záměr žadatele, který podpoří (mohou propagovat) místní produkci a 

producenty, výrobce či služby.  

- Podpoříme zajištění a vlastní konání akce – místní slavnosti, festivaly, události, tematické či 

významné dny, kde se představí nebo propagují regionální výrobci, producenti a 

poskytovatelé služeb  

- Propagace lokálních turistických cílů spojená s prezentací lokálních podnikatelů  

- Aktivity vedoucí k zvýšené atraktivity území v návaznosti na služby a produkty v oblasti 

cestovního ruchu a odbytu regionálních producentů a služeb (propagace, prezentace apod.) 

- Prezentace výrobců, producentů, služeb na zajímavých místech MAS 

- Dny otevřených dveří u lokálních podnikatelů, producentů 

- Vzdělávání pro místní producenty, výrobce a poskytovatele služeb 

- Podpora setkávání pracovních skupin na podporu lokální ekonomiky 

 

Co nebude podpořeno: 

 

- cestovné  

- pojištění majetku a osob  

- ubytování 

- platby úroků/ úvěrů 

 

Podmínky pro podporu: 

 

- Termín podání záměru na MAS od 23.5.2022 do 1.6.2022 (elektronicky, nebo osobně do 

kanceláře MAS). 

- Žadatel musí řádné, úplné a správné vyplnit žádost s veškerými požadovanými přílohami, 

které jsou uvedeny ve formuláři k výzvě. 

- Realizace projektu musí proběhnout na území Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. a 

musí být prokazatelně zaměřena na podporu místní produkce, výrobků a služeb z území 

působnosti Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. pro období 2021 - 2027 

- Projekty proběhnou od 20.6.2022 do 31.10.2022 

- Žadatel může podat pouze 1 žádost v rámci této výzvy.  

- Spoluorganizátorem veškerých aktivit bude MAS. 

- Provedení a záměr akce musí být předem konzultovaný s pracovníky kanceláře MAS Brána 

Brněnska osobně nebo elektronicky. 

- Doložení souhlasu obce, na jejímž území bude akce realizována.  

- Výsledky hodnocení orgánů MAS budou zveřejněny na webových stránkách MAS a žadatelům 

podpořených projektů bude zaslán výsledek emailem.  

- Žadatel podáním žádosti o podporu projektu souhlasí s uveřejněním údajů uvedených v 

žádosti na webových stránkách a dokumentech MAS Brána Brněnska. 
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- Na podporu není právní nárok. MAS Brána Brněnska si vyhrazuje právo výzvu kdykoli bez 

uvedení důvodu zrušit nebo udělat změny, které budou zveřejněny na stejném místě jako  

tato výzva. Sporné případy řeší a rozhoduje MAS. 

- S žadateli projektů vybraných k podpoře bude uzavřena darovací smlouva, ve které bude 

uvedena výše spoluúčasti žadatele, specifikace projektu a podmínky realizace projektu. 

Smlouva bude uzavřena před realizací akce. 

 

Spolufinancování: 

 

Finanční alokace výzvy Podpora regionální produkce v roce 2022 je 100 000Kč. 

 

Výše podpory na projekt žadatele:  

- Maximálně 20 000 (včetně DPH) (tj.: celkové uznatelné výdaje akce jsou maximálně 28 400 

Kč) 

- Minimálně 10 000 Kč (včetně DPH) (tj.: celkové uznatelné výdaje jsou minimálně 18 400 Kč) 

 

Maximální podíl spolufinancování (MAS Brána Brněnska) činí 70% uznatelných nákladů na akci. 

 

 

Proplacení: 

 

Dotace bude proplacena na základě předložení požadovaných dokumentů. Nutné doložení veškerých 

relevantních dokladů projektu po realizaci do kanceláře MAS Brána Brněnska (př.: faktura, doklad o 

úhradě, stvrzenky, smlouvy, objednávky). Tyto doklady musí být vystaveny na MAS. 

Stručná závěrečná zpráva další přílohy (fotografie z realizace záměru) v případě realizace akcí doloží: 

letáky, pozvánky, prezenční listiny. Žadatel musí tyto dokumenty odevzdat nejpozději 10 dnů od 

realizace záměru.  

 

Publicita: 

 
V rámci aktivity projektu bude potřeba dodržovat publicitu, tj. uvést logo Jihomoravského kraje, a 

MAS Brána Brněnska.  

Informační a propagační opatření musí obsahovat následující: 

a) logo Jihomoravského kraje v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu JMK, 

b) informativní text o spolufinancování z finančních prostředků Jihomoravského kraje např.: 

„Podpořil Jihomoravský kraj“, „Spolufinancováno Jihomoravským krajem“ atd., 

c) logo MAS Brána Brněnska. 
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Hodnocení přijatých žádostí: 

Hodnocení přijatých žádosti se skládá ze dvou části: hodnoceních formálních náležitostí a věcného 

hodnocení. Hodnocení formálních náležitostí hodnotí kancelář MAS a věcné hodnocení provede 

Výběrová komise MAS. 

 

Hodnocením formálních náležitostí se rozumí posouzení úplnosti žádosti a jejího souladu s výzvou 

MAS: 

- Dodržení termínu pro podání žádosti, 

- Řádné, úplné a správné vyplnění žádosti s veškerými požadovanými přílohami, 

- Soulad s cílem výzvy, 

- Záměr musí být předem konzultován s pracovníky MAS, 

- Dodržení způsobu podání žádosti, 

- Dodržení způsobilosti výdajů, 

- Dodržení limitu způsobilých výdajů, 

 

Žádost, která nesplní některé kritérium formálních náležitostí, bude vyřazena. 

 

Žádost, která splní všechny náležitosti formálního hodnocení, bude věcně hodnocena Výběrovou 

komisí MAS, dle níže napsaných hodnotících kritérií. 

 

- Žádost může získat maximálně 50 bodů.  

- Minimální bodová hranice je 20 bodů. 

- Po přiřazení bodů budou žádosti sestupně seřazeny a podpořeny budou ty s nejvyšším 

počtem bodů. (Dokud budou zbývat prostředky z alokace výzvy) 

- Při shodě bodů rozhodne čas podání.  

- V případě že by poslední žádost nebylo možné podpořit v plné výši, bude zájemce o podporu, 

kterého by bylo možné podpořit částečně ze zbývající alokace osloven MAS s nabídkou 

podpory projektu při snížení podpory 
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HODNOTÍCÍ KRITERIA 

Oblasti 
posílení 
regionální 
ekonomiky 
 
 
 
15 bodů 

Žadatel popíše, na jaké oblasti regionální ekonomiky je projekt zaměřen a jak.  
Projekt může být zaměřen na: 

- podporu a propagaci místních producentů a výrobků  
- podporu a propagaci místních služeb 
- aktivity v oblasti cestovního ruchu spojených s propagací producentů, 

výrobků nebo služeb 
 

Projekt je zaměřen na jednu z uvedených oblastí 5 bodů 

Projekt je zaměřen na 2 z uvedených oblastí 10 bodů 

Projekt je zaměřen na 3 z uvedených možností 15 bodů 

Zapojení 
místních 
producentů, 
výrobců a 
služeb 
 
 
10 bodů 
 
 

Žadatel popíše, jakým způsobem při realizaci projektu dochází k zapojení místních 
výrobců, producentů a místních služeb. 

Místní výrobci, případně, producenti, případně služby jsou 
prezentovány v aktivitách projektu. 

5 bodů 

Místní výrobci, případně, producenti, případně služby jsou 
přímo zapojeny v aktivitách projektu. 

10 bodů 

Místní značky 
 
 
10 bodů  
 

Žadatel uvede, zda záměrem projektu je zvýšit povědomí o 
místních značkách. Pokud ano, popíše jak. 

 
ANO 10 bodů 

NE 0 bodů 

 

Další 
rozvíjené 
oblasti 
 
 
 
15 bodů 

Žadatel popíše, zda a jak jeho projekt přispěje k některé z uvedených oblastí: 
- k ochraně přírodního a kulturního dědictví venkova,  
- k šetrnému využití místních zdrojů 
- k zachování a obnově tradic 
- k podpoře inovativních a moderních přístupů,  

 

Projekt je zaměřen alespoň na jednu z uvedených oblastí 5 bodů 

Projekt je zaměřen na 2 z vedených oblastí 10 bodů 

Projekt je zaměřen na 3 a více z vedených oblastí 15 bodů 
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Konzultace žádostí: 

 

Miloslav Kavka, tel. 604 171 798, e-mail: kavka@branabrnenska.cz 

Alexandra Stančíková, tel. 731 654 444, e-mail: stancikova@branabrnenska.cz 

 

 

 

Spolufinancováno Jihomoravským krajem 
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