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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BRÁNA BRNĚNSKA 

VYHLAŠUJE VÝZVU 

MALÝ LEADER BRÁNY BRNĚNSKA 2020 
 

Co je malý leader: 

 
Jedná se o formu finanční podpory, kterou MAS Brána Brněnska plánuje přerozdělit nejlepším 
projektovým záměrům pro rozvoj a zlepšení kvality života našeho regionu za pomocí malých 
neinvestičních projektů, které se konají v roce 2020.  

 
 

Cíl aktivity: 
 
Cílem této aktivity je podpořit aktivity vedoucí ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, 
posílení regionální ekonomiky, ochraně přírodního a kulturního dědictví venkova, šetrnému využití 
místních zdrojů, zachování a obnově tradic, podpoře inovativních a moderních přístupů, regionální 
produkci a spolupráci místních komunit.  

 
 

Kdo může požádat o dotaci: 

 
- Neziskové organizace v území MAS Brána Brněnska 
- Spolky v území MAS Brána Brněnska 
- Zájmové sdružení v území MAS Brána Brněnska 
- Obce v území MAS Brána Brněnska 

 
Co bude podpořeno: 

 
- Neinvestiční záměr žadatele, který bude veřejně přístupný, společenského, kulturního nebo 

sportovního charakteru na území MAS Brána Brněnska. 

- Podpoříme zajištění a vlastní konání akce i s tím spojené pořízení drobného vybavení.  

- propagační materiál  

- odměna pro účinkující  

- nájemné (případ, kdy akci není možné uskutečnit v prostorách zdarma)  
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Co nebude podpořeno: 

 

- mzdy   

- cestovné  

- výdaje na energie, vodné, stočné apod.  

- pojištění majetku a osob  

- ubytování 

- platby úroků/ úvěrů 

- alkohol, tabákové výrobky 

 

Podmínky malého leadera 2020: 

 

- Termín podání záměru na MAS od 13.8.2020 do 21.8.2020 (elektronicky, nebo osobně do 

kanceláře MAS). 

- Realizace projektu musí proběhnout na území MAS Brána Brněnska. 

- Akce proběhnou od 4.9. do 19.12.2020 

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

- Nutné doložení veškerých relevantních dokladů projektu po realizaci do kanceláře MAS Brána 

Brněnska (př.: faktura, doklad o úhradě, fotodokumentace, smlouvy, objednávky) 

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

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

Brněnska osobně nebo elektronicky. 

- Žadatel musí dosáhnout ve věcným hodnocení nejméně polovinu bodů, aby byl jeho projekt 

zařazen k výběru. Není v podmínce splnit všechny kritéria.  

- 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. 

- 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. 

- Se žadateli podpořených projektů bude uzavřena darovací smlouva, ve které bude uvedena 

výše spoluúčasti žadatele, specifikace projektu a podmínky realizace projektu. Smlouva bude 

uzavřena před realizací projektu. 
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Spolufinancování: 

 

Finanční alokace Malého leadera 2020 je 31 000 Kč. 

Maximální podíl spolufinancování (MAS Brána Brněnska) činí 50% uznatelných nákladů na akci. 

Výše podpory na jednu aktivitu u jednoho žadatele:  

- Maximálně 6 200 (včetně DPH) (tj.: celkové uznatelné výdaje akce jsou max. 12 400 Kč) 

- Minimálně 3 100 Kč (včetně DPH) (tj.: celkové uznatelné výdaje akce jsou minimálně 6 200 

Kč) 

 

Vybírání projektu: 

 

Žádosti, které splní formální náležitosti pak hodnotí výběrová komise MAS na základě níže uvedených 

kritérií.  

Žádost, která nesplní kritérium formálních náležitostí, bude vyřazena.  

Věcné hodnocení: 

Žádost může získat maximálně 16 bodů. Minimální bodová hranice je 8 bodů. Žádosti pak 

budou sestupně seřazeny a podpořeny budou ty s nejvyšším počtem bodů. Při shodě bodů 

rozhodne čas podání.  

 

 

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). 

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

letáky, pozvánky, prezenční listiny. Žadatel musí tyto dokumenty odevzdat nejpozději 5 dnů po 

realizaci záměru.  

 

 

 

Doporučená publikace: 

 
V rámci aktivity doporučujeme dodržovat doporučenou publicitu, tj. uvést logo Jihomoravského kraje 

a MAS Brána Brněnska. Informační a propagační opatření by měly obsahovat tyto údaje: 

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

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Křížkovského 48/2 
664 34 Kuřim 
IČ: 227 123 72  

b) informativní text o spolufinancování z finančních prostředků 

Jihomoravského kraje např.: „Podpořil Jihomoravský kraj“, „Spolufinancováno Jihomoravským 

krajem“ atd., 

c) logo MAS Brána Brněnska. 

 

 

 

HODNOTÍCÍ KRITERIA 

Zapojení 
veřejnosti a 
přínos pro 
veřejnost  
3 body 

Žadatel popíše, zda nebo jakým způsobem zapojí veřejnost do projektu a na 
kolik cílových skupin (děti, dospělý, senioři) bude projekt zaměřen. Popsat 
co jim přinese akce.  

Akce má dopad na jednu cílovou skupinu. 1 bod 

Akce má dopad alespoň na dvě cílové skupiny. 2 body 

Akce má dopad na všechny tři cílové skupiny. 3 body 

Přínosy a 
inovativnost 
akce 
3 body 

Obnova zaniklé tradiční kulturně společenské nebo sportovní aktivity. Jedinečnost 
konané akce v rámci regionu MAS. Akce je svým charakterem v území ojedinělá.  

Díky akci se udržují a uchovávají stávající kulturně společenské 
nebo sportovní aktivity 

1 bod 

Díky akci se obnoví zaniklé tradiční kulturně společenské nebo 
sportovní aktivity. 

2 body 

Akce uplatňuje inovativní přístup, doposud v regionu MAS 
nerealizovaný. 

3 body 

Organizační, 
technická a 
finanční 
připravenost 
3 body 

Žadatel uvede, jak je organizačně, technicky a finančně připravený na 
událost. (Doložení rozpočtu)  

Akce je organizačně připravená - má zřejmou přípravu a průběh. 1 bod  

Akce je organizačně a technicky připravená – má zřejmou 
přípravu a průběh, je realizována v budově, popř. pokud je 
realizován pod širým nebem, žadatel má zajištěnu ochranu akce 
před povětrnostními vlivy. 

2 body 

Akce je organizačně, technicky i finančně připravená - má 
zřejmou přípravu a průběh, je realizována v budově, popř. 
pokud je realizován pod širým nebem, žadatel má zajištěnu 
ochranu akce před povětrnostními vlivy a výše nákladů je 
přiměřená rozsahu a povaze akce. Položky rozpočtu obsahují 
ceny obvyklé v místě a čase. 

3 body 
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Tradice a 
Zvyky  
1 bod  

Žadatel uvede, zda je akce zaměřena na obnovení tradic, 
tradičních výrobků, lidových zvyků nebo budou 
propagovány místní výrobky.  

 

ANO 1 bod  

NE 0 bodů  

 

Spolupráce 
s MAS  
3 bodů 

Žadatel uvede, zda je členem MAS, případně popíše, jak s MAS aktivně 
spolupracuje. 

Akci organizuje organizace, která s MAS Brána Brněnska aktivně 
nespolupracuje. 

1 bod 

Akci organizuje alespoň jeden z partnerů, kteří organizují akci, 
spolupracuješ MAS (je členem, nebo popíše, jakým způsobem 
doposud s MAS spolupracoval/spolupracuje) 

2 body 

Organizátor akce spolupracuje s MAS (je členem, nebo popíše, 
jakým způsobem doposud s MAS spolupracoval/spolupracuje)“ 

3 body 

Výdělečnost 
akce 
3 bodů 

Žadatel uvede, jestli je za akci vybíráno vstupné, popřípadě dobrovolné vstupné 
nebo jestli je akce zdarma.  

Na akci bude vybíráno vstupné. 1 bod 

Na akci bude vybíráno dobrovolné vstupné. 2 body 

Akce bude zadarmo. 3 body 

 

 

 

 

Konzultace žádostí: 

 

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

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

 

 

MALÝ LEADER BRÁNY BRNĚNSKA 2020 je spolufinancován Jihomoravským krajem 
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