MAS Labské skály, z.s.
Avízo výzvy
Podpora komunitního života v území MAS Labské skály
z Programu rozvoje Ústeckého kraje

Datum vyhlášení výzvy: 30. 4. 2019
Datum ukončení výzvy: 31. 5. 2019 16.00 hod
Cílem výzvy je podpořit akce zaměřené na spolkovou činnost v území MAS Labské skály jako jsou např.
informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe (pořádání přednášek,
koncertů, festivalů, besed, workshopů, dnů otevřených dveří památek a dalších atraktivit území MAS
Labské skály) s dopadem na aktivizaci místního potenciálů a fungování jednotlivých spolků.
Podpora je dále zaměřená na drobný komunitní život v území MAS Labské skály. Bude podpořeno
pořádání veřejných akcí lokálního a mikroregionálního charakteru konaných na území MAS jako jsou
např. kulturní, společenské a sportovní akce.
Dalším výstupem podpořených projektů jsou akce zaměřené na obnovu a údržbu občanské
vybavenosti, veřejného prostoru a sportovních zařízení v území MAS Labské skály.
Výzva je vyhlašovaná v rámci pilotního programu Ústeckého kraje Podpora komunitního života na
venkově 2019. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření smlouvy s vybranými žadateli na
spolufinancování konkrétní akce.

Podmínky podpořené akce:
- musí být veřejně přístupná;
- musí být společenského, kulturního, sportovního nebo vzdělávacího charakteru;
- nesmí se jednat o projekt, který bude v roce 2019 současně podporován z jiných dotačních titulů
Ústeckého kraje;
- nelze podporovat udržování již dříve realizovaných projektů
- žadatel je povinen v rámci projektů dodržet pravidla publicity Ústeckého kraje a MAS

Oprávnění žadatelé:
obecně prospěšná společnost, spolek, ústav, obec, příspěvková organizace zřízená obcí, školy a školská
zařízení
Příklady projektů:
-

tradiční akce v obcích (posvícení, slavnosti, poutě, setkání), které slouží k setkávání místních obyvatel;
kulturní akce (výstavy, koncerty) i s využitím sakrálních staveb (kostelů a kaplí podle možností), které
v území existují;

-

-

sportovní soutěže, podpora zapojení mládeže do sportovních klubů;
podpora všech prospěšných občanských aktivit (ochotnické divadelní spolky, pěvecké spolky, místní
spolky organizující aktivity pro různé skupiny obyvatel), dále podpora a organizování aktivit, které
využívají dobrovolnou práci a rozvoj dobrovolnictví (úklidy přírody, aktivity s dětmi apod.);
projekty na prevenci kriminality a užívání drog apod.;
podpora a rozvoj spolkové činnosti, včetně zapojení dětí a mládeže.

Doba realizace projektu: 1. 5. 2019 – 31. 12. 2019
Minimální celkové způsobilé výdaje: 10 000 Kč
Maximální celkové způsobilé výdaje: 50 000 Kč
Výše podpory: 85%
Forma podpory: EX-POST ( vyplacení dotace po realizaci projektu na základě vyúčtování projektu)

Všechny potřebné informace budou uveřejněny na internetových stránkách MAS Labské skály:
www.maslabskeskaly.cz nejpozději v den vyhlášení výzvy .
Školení žadatelů:
7.5.2019 – v kanceláři MAS, Libouchec čp. 233 (KD Svoboda) od 17.00 hod
21.5.2019 – v kanceláři MAS, Libouchec čp. 233 (KD Svoboda) od 17.00 hod

