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Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu včetně podmínek  

Programu podpory života v obcích v území MAS Krušné hory 

pro rok 2023 

Program Život v obcích v území MAS Krušné hory je připravován a realizován ve spolupráci 

MAS Krušné hory, s obcemi i významnými firmami sídlícími na jejím území a je výrazem 

společného zájmu veřejného sektoru a soukromého sektoru na zlepšování podmínek života v 

našem regionu.  

Cílem programu je finančně podpořit a zkvalitnit tak a obohatit nabídku kulturních, 

sportovních, společenských a vzdělávacích akcí pořádaných v obcích v území MAS Krušné 

hory. Chtěli bychom podpořit mládež ve své aktivitě a zároveň zvýšit její zájem a osob žijících 

v území MAS Krušné hory o dění v jejich obci a podpořit tak sounáležitost s územím. 

Příjem žádostí o finanční podporu v roce 2023 je vyhlášen od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023. 
 

Podpořeny mohou být projekty, které se realizují od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023 a zároveň 

splňují veškeré podmínky vyhlášené tímto programem.  

 

Výše finančních prostředků k podpoře v rámci této výzvy je 500.000,- Kč.  

 

Za neziskové organizace jsou v programu považovány – nadace, spolky, ústavy, obecně prospěšné 

společnosti, církevní organizace. 

 

Fyzická osoba jako žadatel a příjemce podpory, musí mít trvalý pobyt v území MAS Krušné hory a 

je státním občanem ČR. Nezisková organizace a příspěvková organizace jako žadatel a příjemce 

podpory musí mít sídlo nebo provozovnu v území MAS Krušné hory.  

MAS Krušné hory podporuje v rámci tohoto programu veřejné akce a aktivity v následujících 

podprogramech: 

1) PODPORA MLÁDEŽE 

Cílem je podpořit zájem mládeže o region, o místo, kde žijí, a povzbudit ji k vlastní angažovanosti 

v jeho rozvoji. Veškeré aktivity musí být realizovány dobrovolnicky mládeží. 

Podporovány budou konkrétní veřejné akce iniciované a realizované různými skupinami 

mládeže ve věku 15 – 30let. Může se jednat např. o dobrovolnické brigády na údržbu drobných 

památek či vytváření míst pro setkávání mladých, umělecké workshopy, kulturní a sportovní 

aktivity, soutěže, volnočasové aktivity apod.  

Poskytnutou podporu lze využít např. na pořízení materiálu, drobného vybavení a honoráře 

lektorů a účinkujících, pronájem prostor pro pořádání akce v přímé souvislosti s danou 

iniciativou/akcí. 
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O podporu ve výši 3 – 15 tis. Kč mohou žádat jednotlivci (fyzické osoby) ve věku 15 – 30 let (u 

nezletilého bude smlouva uzavřena vždy s rodičem), neziskové organizace a příspěvkové 

organizace obcí a měst, které pracují s dětmi a mládeží. 

Podmínkou je doložení včasného propagování veřejné akce/aktivity minimálně 14 dnů před 

konáním akce na úřední desce obce a u MAS Krušné hory. Všechny varianty progace 

akce/aktivity musí obsahovat vždy logo MAS Krušné hory a Karlovarského kraje.  

2) PODPORA KVALITY AKCÍ ŠIRŠÍHO VÝZNAMU 

Cílem je zvýšit kvalitu pořádaných akcí regionálního významu. 

Podporovány budou vybrané veřejné kulturní, společenské a sportovní akce přístupné široké 

veřejnosti v rámci širšího okolí (nikoliv akce vyloženě lokálního místního charakteru). Může se 

jednat např. o různé slavnosti, festivaly, turnaje, závody apod.  

Poskytnutou podporu lze využít na honorář účinkujících nebo služby pro technické zajištění 

akce, propagace akce, pronájem prostor pro akci atd.  

O podporu ve výši 3 – 15 tis. Kč mohou žádat jednotlivci (fyzické osoby) ve věku od 18 let, 

neziskové organizace a příspěvkové organizace obcí.  

Podmínkou je doložení včasného propagování veřejné akce/aktivity minimálně 14 dnů před 

konáním akce zacílené minimálně na území okresu Karlovy Vary (tzn. např. v denním tisku 

s působností v min. okresu Karlovy Vary), na úřední desce obce, ve které se akce koná a u MAS 

Krušné hory. Všechny varianty propagace akce/aktivity musí obsahovat vždy logo MAS Krušné 

hory a Karlovarského kraje.  

 3) PODPORA ROZVOJE ČINNOSTI MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ 

Cílem je vytvořit lepší podmínky pro činnost místních neziskových organizací a neregistrovaných 

spolků a zajistit tak podporu rozvoje obce, dětí a mládeže. 

Podporován bude nákup neinvestičního vybavení pro činnost místních neziskových organizací 

a úhrada poplatků a služeb související se vznikem registrovaného spolku. Může se jednat např. o 

stejnokroje, kostýmy, sportovní náčiní, výtvarné pomůcky, hudební nástroje, nářadí, úhrada za 

poplatky a služby související se vznikem registrovaného spolku apod.  

Poskytnutou podporu lze využít na pořízení schváleného neinvestičního vybavení, které bude 

v majetku žadatele. 

O podporu ve výši 3 – 15 tis. Kč mohou žádat neziskové organizace, fyzické osoby (nikoliv 

příspěvkové organizace) a fyzické osoby zakládající spolek. 

Podmínkou poskytnutí podpory je doložení zveřejněné informace/článku o pořízení vybavení nebo 

založení spolku na úřední desce obce a u MAS Krušné hory. Zveřejněná informace musí 

obsahovat vždy logo MAS Krušné hory a Karlovarského kraje.  

4) PODPORA KOMUNITNÍCH AKCÍ V OBCI 



  MAS Krušné hory, o. p. s. 
Sídlo: Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, IČ: 22691022 

  Kancelář: Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov 
  www.mas-krusnehory.cz 

4 

Cílem je podpořit zájem různých skupin místních obyvatel v obci a neziskových organizací o místo 

kde žijí a povzbudit je k vlastní iniciativě a angažovanosti v jejím rozvoji. Jedná se o podporu 

místních veřejných akcí jako je např. uspořádání akce ke zvelebení a vylepšení veřejného 

prostranství, uspořádání vzdělávací či kulturní akce cílené pro seniory nebo uspořádání zájmové či 

tématické veřejné akce pro děti či rodiny s dětmi atd.   

Poskytnutou podporu lze využít na honorář účinkujících, lektorné, materiál, služby a vybavení 

pro technické zajištění akce, propagace akce, pronájem prostor.  

O podporu ve výši 3 – 15 tis. Kč mohou žádat neziskové organizace působící v dané obci (nikoliv 

příspěvkové organizace) a fyzické osoby. 

Podmínkou je doložení včasného propagování veřejné akce minimálně 14 dnů před konáním akce 

na úřední desce obce a u MAS Krušné hory. Tato propagace musí obsahovat vždy logo MAS 

Krušné hory a Karlovarského kraje.  

ÚZEMNÍ VYMEZENÍ 

Finanční podpora v rámci tohoto programu může být poskytnuta pouze na akce a aktivity, které 

budou realizovány na území MAS Krušné hory (tj. území měst a obcí: Abertamy, Boží Dar, 

Božičany, Dalovice, Doupovské Hradiště, Šemnice, Otovice, Kyselka, Velichov, Vojkovice, Stráž 

nad Ohří, Krásný Les, Ostrov, Nejdek, Smolné Pece, Děpoltovice, Nová Role, Sadov, Vysoká Pec, 

Nové Hamry, Potůčky, Horní Blatná, Pernink, Merklín, Hroznětín, Jáchymov, Hájek)  

FINANCOVÁNÍ 

Maximální možná výše finanční podpory z programu na žádost je stanovena u každého 

podprogramu zvlášť. Jeden žadatel může předložit jen jednu žádost v rámci této zveřejněné výzvy.  

Finanční podpora může být využita pouze na úhradu podporovaných výdajů uvedených u každého 

podprogramu a specifikovaných v žádosti žadatele. Finanční podpora nesmí být použita na běžné 

provozní výdaje (např. na provoz kanceláře, telefonní poplatky apod.).  

Vyplacení podpory bude provedeno po realizaci akce do deseti kalendářních dnů po předložení 

Závěrečné zprávy o využití poskytnuté podpory na předepsaném formuláři vč. všech povinných 

příloh.  

JAK O PODPORU POŽÁDAT A JAKÉ DALŠÍ PODMÍNKY JE TŘEBA SPLNIT 

Žádosti se podávají na základě této veřejně vyhlášené výzvy uveřejněné na https://www.mas-

krusnehory.cz/zivot-v-obcich/ Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři výhradně 

elektronickou cestou na adresu info@mas-krusnehory.cz. V případě nejasností vyzve pracovník 

MAS žadatele k doplnění, vysvětlení.  

Po splnění formálních náležitostí budou žádosti předloženy ke zhodnocení Výběrové komisi MAS 

Krušné hory, která je doporučí či nedoporučí k podpoře Rozhodovacímu orgánu MAS. 

Rozhodovací orgán MAS  Krušné hory rozhodne jaké žádosti (s ohledem na datum a čas podání) 

a v jaké výši budou žádosti podpořeny.  

https://www.mas-krusnehory.cz/zivot-v-obcich/
https://www.mas-krusnehory.cz/zivot-v-obcich/
mailto:info@mas-krusnehory.cz
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Výsledek bude žadateli oznámen e-mailem a bude zveřejněn na internetových stránkách www.mas-

krusnehory.cz. 

Vybraní žadatelé budou následně vyzváni k podpisu smlouvy. Vzor smlouvy je součástí této 

zveřejněné výzvy v rámci Přílohy č. 3. 

Na finanční podporu není právní nárok. MAS Krušné hory si vyhrazuje právo dle rozhodnutí RO 

MAS Krušné hory žadatele nepodpořit. 

Bude podpořen jen jeden žadatel na jednu konkrétní akci v daný den. Tj. nebudou podpořeni dva 

žadatelé na stejnou akci.   

Samotná akce musí být realizována v termínu stanoveném v této výzvě. V tomto období musí být 

také uhrazeny všechny výdaje, na které je podpora poskytnuta. Do 14 kalendářních dnů po ukončení 

akce musí být předložena kanceláři MAS Krušné hory Závěrečná zpráva o využití poskytnuté 

podpory na předepsaném formuláři uvedeném v Příloze č. 2 této výzvy včetně všech povinných 

příloh, nejpozději však do 14. 12.  příslušného roku. 

Žadatel je povinen na pořádané akci zveřejnit plakátek o velikosti A3 uvedený v Příloze č. 4 tohoto 

programu.  Plakátek musí minimálně obsahovat logo MAS Krušné hory a logo Karlovarského kraje 

včetně věty „Tato akce je finančně podpořena organizací MAS Krušné hory a Karlovarským 

krajem“.  

Příloha č. 1: Formulář – žádost o podporu 

Příloha č. 2: Formulář Závěrečná zpráva o využití poskytnuté podpory 

Příloha č. 3: Návrh smlouvy  

Příloha č. 4: Publicita podpory akce (leták k vyvěšení na akci A3) 

 

KONTAKTNÍ OSOBY / INFORMACE 

Bc. Monika Vrchotická, +420 730 145 684, email: vrchoticka@mas-krusnehory.cz 

  

 

mailto:aiznerova@mas-krusnehory.cz

