
Komunitní centra 

 

 

Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli:  
 

 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Organizace zřizované obcemi  

 Organizace zřizované kraji 

 Příspěvkové organizace 

 Nestátní neziskové organizace;  

 

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 

 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  400 000,- CZK 
 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  5 360 000,- CZK 
 

Míra podpory – rozpad zdrojů financování 

Typ příjemce dle pravidel 
spolufinancování 

Evropský podíl Příjemce Státní 
rozpočet 

Obce  
Příspěvkové organizace zřizované kraji a 
obcemi (s výjimkou škol a školských 
zařízení) 
Dobrovolné svazky obcí 

85 % 5 % 10 % 

Datum vyhlášení výzvy MAS 9. 5. 2018 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu 9. 5. 2018, 12:00 hodin 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 9. 5. 2018, 12:00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 7. 2018, 12:00 hodin 

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn 
projekt naplánovat 

36 měsíců 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 
projektu 

31. 12. 2022 



Soukromoprávní subjekty vykonávající 
veřejně prospěšnou činnost (s výjimkou 
aktivity 4.1 Integrační sociální podnik a 4.2 
Environmentální sociální podnik): 
Obecně prospěšné společnosti 
Spolky 
Ústavy 
Církve a náboženské společnosti 
Nadace a nadační fondy 
Místní akční skupiny 
Hospodářská komora, Agrární komora  
Svazy, asociace  

85 % 0 % 15 % 

 
 

Hlavní způsobilé výdaje v projektu jsou: 

- Osobní náklady 
- Cestovné 
- Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu 
- Nájem či leasing zařízení a vybavení budov 
- Odpisy 
- Drobné stavební úpravy  
- Nákup služeb 
- Přímá podpora cílové skupiny 

(Podrobné informace ke způsobilosti výdajů viz kap. 6 Specifické části pravidel pro žadatele a 

příjemce) 

 

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce 

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v: 

 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost: 
https://www.esfcr.cz/cs/web/esf/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767 

 

 Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými 
výdaji a případně také s nepřímými náklady: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-
prijemce-opz/-/dokument/797817) 

Veškeré dokumenty k výzvě naleznete: 

https://www.regionhana.cz/cs/vyzvy/aktualni-vyzvy/opz/ 

Adresa vyhlašovatele:   Region HANÁ, z.s. 

Kontaktní místo:   nám. T. G. Masaryka 99, 783 44 Náměšť na Hané 

Spojení na vyhlašovatele: Ing. Jaroslav Brzák, jarek.brzak@regionhana.cz, 605 174 701 

    Ing. Hana Zacpálková, hana.zacpalkova@regionhana.cz, 776 586 522 
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