Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000039

Aktivity spolupráce v MAP pro vzdělanější region
Pilotní projekt pro ověření MAP
Cílem tohoto programu je účelně využít finanční prostředky v projektu Místní akční plán pro
rozvoj vzdělání na Bruntálsku (zkráceně MAP), který realizuje Místní akční skupina Hrubý
Jeseník z.s. Projekt cílí na zlepšení řízení a vzdělávání v MŠ a ZŠ, prohloubení spolupráce
mezi jednotlivými aktéry v území, kteří se zabývají vzděláváním a péčí o děti do 15 let.
Okruh žadatelů:
Grantový program je určen pro všechny právnické osoby – školy a školské organizace všech
zřizovatelů a spolků, působící na území ORP Bruntál, které se prokazatelně zabývají
vzděláváním či péčí o děti do 15 let. Budou podpořeny zejména aktivity spolupráce, a to jak
mezi školami navzájem, tak i mezi školami a spolky, obcemi a dalšími subjekty.
Každý žadatel může podat pouze jednu žádost o finanční grant. Na poskytnutí podpory není
žádný právní nárok. Finanční prostředky na podporu akce jsou účelově vázány na záměr
popsaný v žádosti a nesmí být použity na jiný účel.
Typy podporovaných akcí:
Aktivity mají zejména podporovat a rozvíjet spolupráci zaměřenou na vzdělávání a práci
s dětmi do 15 let. Je možno podpořit jak stávající akce, které mají tradici, tak i nové aktivity.
Mezi typové podporované aktivity patří např.: spolupráce knihovny a školy – čtenářské dny,
spolupráce školy a dobrovolných hasičů – návštěva dětí a prohlídka hasičské techniky,
nepostupové vědomostní či sportovní olympiády nezařazené v systému MŠMT, obecní
dětské dny, drobné projekty škol apod.
Doporučujeme aktivitu při nejasnostech předem konzultovat s kanceláří MAS osobně,
telefonicky:
Tel: 739 202 532
e-mail: mashj@seznam.cz

Způsobilé výdaje:
Způsobilými výdaji jsou výdaje na pronájem prostor pro konání akce, dopravu, občerstvení a
materiál, např. kancelářské potřeby, ceny pro soutěžící apod.
Nezpůsobilými výdaji jsou stavební úpravy, nákupy drahé kancelářské techniky, vybavení či
odměny nesouvisející přímo s danou aktivitou.
Hodnocení:
Každou žádost bude zvlášť posuzovat tříčlenná komise. Ta může žadatele vyzvat k úpravě
žádosti. Bude se především posuzovat způsobilost žadatele, plánované aktivity, počet
spolupracujících subjektů a podíl požadované podpory na celkových nákladech. Seznam
podpořených žádostí bude vyvěšen na adrese:
http://mashj.cz/aktivity-spoluprace-v-map-pro-vzdelanejsi-region/

Nepodpořeným žadatelům komise důvod nesděluje.
Vyúčtování dotace:
Žadatel musí předložit MAS Hrubý Jeseník, z.s. vyúčtování akce na předepsaném formuláři,
který je dostupný na adrese:
http://mashj.cz/aktivity-spoluprace-v-map-pro-vzdelanejsi-region/
K vyúčtování doloží kopie daňových dokladů a dokladů o úhradě (výpis z účtu, výdajový
doklad atd). O schválení vyúčtování bude žadatel vyrozuměn mailem a následně mu bude na
účet převedena schválená výše dotace. Poskytovatel dotace má právo rozhodnout o snížení
výše dotace, nebo jejím neposkytnutí v případě, že dotace, nebo vyúčtování nesplňuje
podmínky toto grantového programu.
Povinná publicita:
Žadatel se zavazuje, že na podpořené akci bude na podpořených materiálech uvedena
povinná publicita: logo EU, MŠMT nebo text, že nakoupený materiál byl pořízen v rámci
projektu MAP pro Bruntálsko. V případě, že nebude zakoupen drobný majetek či
občerstvení, stačí tuto skutečnost uvést na pozvánku či program.
Př. Tento materiál byl pořízen v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro
Bruntálsko, popř. zkráceně MAP pro Bruntálsko.
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000039

Dle pravidel povinné publicity doporučujeme užít následujících dvou vzorů: loga neměňte,
nedeformujte, neumisťujte před ně ani za ně jiná loga, na pozadí pod logy nepoužívejte
barevné obrázky.

Žadatel je povinen do 7 kalendářních dnů od konání akce poskytnout mailem na adresu:
mashj@seznam.cz fotografie a krátký článek o akci, které budou zveřejněny na webových stránkách
MAS Hrubý Jeseník z.s..

Termíny:
Vyhlášení programu a zahájení příjmu žádostí: 15. 6. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 15. 7. 2017 v 12:00 hod.
Zveřejnění seznamu podpořených žádostí: 31. 7. 2017
Termín realizace projektu: 1. 8. 2017 - 30. 11. 2017
Vyúčtování dotace: do 15 dní od data ukončení projektu, nejpozději do 15. 12.2017
Lhůta pro kontrolu vyúčtování: 10 pracovních dní od data doručení
Lhůta pro převod peněz: 5 pracovních dní od schválení vyúčtování
Výše podpory:
Alokovaná částka: 120 000,- Kč
Minimální výše podpory: 2 000 Kč
Maximální výše podpory: 10 000 Kč
Způsob podávání žádostí:
Žádost se podává na formuláři, který je součástí této výzvy a dále je dostupný na adrese:
http://mashj.cz/aktivity-spoluprace-v-map-pro-vzdelanejsi-region/

V předmětu elektronické zprávy a na obálce písemného podání bude uvedeno „Aktivity
spolupráce v MAP“. Podat žádost lze:
1. Buď elektronicky mailem na adresu mashj@seznam.cz. Tato žádost musí být opatřena
elektronickým podpisem.
2. Nebo mailem bez elektronického podpisu a současně na předepsaném formuláři písemně
s podpisem statutárního orgánu žadatele na adresu:
MAS Hrubý Jeseník, z. s.
nám. Míru 60/11
Bruntál, 792 01

Žádost o příspěvek z pilotního programu „Aktivity
spolupráce v MAP pro vzdělanější region“
Projekt:
Registrační číslo projektu:
(doplní MAS Hrubý Jeseník)
Název akce:
Místo konání akce:
Datum a čas konání akce:

Identifikace žadatele:
Název žadatele:
Adresa sídla žadatele:
IČ:
Statutární zástupce:
Telefon:
e-mail:
www.
Číslo účtu:
Osoba zodpovědná za realizaci akce:
e-mail:
Telefon:

Popis projektu:
Popis a cíle projektu. Podrobný popis projektu včetně navrhovaného harmonogramu
realizace projektu, popis organizačního zabezpečení projektu, seznam spolupracujících
subjektů, popřípadě území dopadu pokud je větší než místo konání.

Položkový rozpočet projektu:
Rozpočet projektu (v Kč), nutno rozepsat jednotlivé položky tak, aby bylo zřejmé,
k čemu budou v rámci projektu využity (lze přidávat řádky), např.:
Položka
Pronájem prostor
Strava a občerstvení
Doprava
Publicita
Materiál
Odměny soutěžícím

Celkové náklady
projektu:
Z toho požadovaná výše
dotace
Vlastní prostředky

Částka (Kč)

Popis

v%
v%

Souhlasím s podmínkami programu Aktivity spolupráce v MAP pro vzdělanější region
v roce 2017 a souhlasím se zveřejněním svého jména (názvu nebo firmy), adresy, názvu
projektu a výše poskytnuté dotace.

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního zástupce
žadatele, razítko:

