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1. Úvod, cíl programu 

Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu 

Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných firem regionu Hranicko 

(Cement Hranice a.s., SSI Schäfer s.r.o., Váhala a spol. s.r.o. a ŽELEZO HRANICE 

s.r.o.) v roce 2008 jako pilotní program, který testuje spolupráci zapojených subjektů 

za účelem nalezení nové formy podpory kulturních a sportovních akcí na Hranicku. 

Cílem Grantového programu je nejen obohatit nabídku kvalitních kulturních a 

sportovních akcí na území regionu Hranicko, ale i zvýšit jejich kvalitu. Tohoto cíle 

bude dosaženo prostřednictvím jednorázových příspěvků na zorganizování akce 

schváleným žadatelům a dále pak realizací sady doprovodných aktivit. Podpořeny 

budou kulturní a sportovní akce, které svým významem přesahují území jedné obce. 

 

2. Oblasti podpory  

A/ Sportovní akce  

Turnaje, olympiády, závody, sportovní exhibice a další akce přispívající k rozvoji 

sportovního života v regionu.  

B/ Kulturní a společenské akce  

Výstavy, koncerty, slavnosti, festivaly, divadla, soutěže  a další akce přispívající 

k rozvoji kulturního života v regionu.  

Nebudou podporovány žádosti zahrnující náklady na běžné provozní fungování 

žadatele. Uchazeč může podat jakékoliv množství žádostí. Program nebude 

podporovat realizaci akcí, jejichž primárním cílem je vytváření zisku pro žadatele.  

 

3. Vhodní žadatelé o přidělení příspěvku  

• nadace,  

• občanská sdružení,  

• obecně prospěšné společnosti 

• obce, svazky obcí  

• účelová zařízení církví, církevní organizace  

• další fyzické či právnické osoby, které svými projekty obohatí nabídku 

sportovních a kulturních akcí v regionu Hranicko   
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4. Územní vymezení 

Finanční podpora v rámci grantového programu může být udělena pouze akcím, 

které budou realizovány na území regionu Hranicko, tedy na katastrálním území obcí 

Bělotín, Býškovice, Černotín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, 

Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Malhotice, Milenov, Milotice 

nad Bečvou, Olšovec, Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát, 

Provodovice, Rakov, Radíkov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, 

Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice a Zámrsky.  

 

5. Financování příspěvků  

Výše příspěvku z Grantového programu může činit maximálně 40.000 Kč pro 1 

žádost.   

Příspěvek může krýt až 100 % celkových nákladů organizované akce. Žadatel tuto 

skutečnost zohlední při přípravě rozpočtu a doloží v závěrečné zprávě o realizaci 

akce. 

Grantový program regionu Hranicko se v roce 2008 realizuje jako pilotní. Jeho 

nedílnou součástí je kromě koordinace grantového programu, podpory konání 

kulturních a sportovních akcí též celá škála doprovodných aktivit, které mají za cíl 

zkvalitňování kulturního a sportovního života regionu. Úspěšný žadatel je povinen se 

na těchto aktivitách podílet aktivní spoluprácí a finančním příspěvkem. Tyto 

doprovodné aktivity tvoří především: 

a) vytištění a distribuce speciálního propagačního letáku s přehledem všech 

podpořených akcí 

b) prezentace podpořených akcí na webu www.regionhranicko.cz, 

www.hranicko.eu.  

c) prezentace podpořených akcí v tištěných, internetových, rozhlasových a 

televizních médiích v regionu 

d) odborné semináře pro organizátory sportovního a kulturního života s tématy 

propagace, autorské právo, účetnictví ad. 

e) vydání publikace/praktické příručky Umělci a umělecké soubory na Hranicku 

určené především pořadatelům kulturních a společenských akcí v regionu. 

Mapování a prezentace tradičních sportovních akcí.  
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Žadatel tak v případě schválení své žádosti bude mít povinnost uzavřít dvě smlouvy: 

s Mikroregionem Hranicko jako poskytovatelem příspěvku Smlouvu o zorganizování 

akce, kterou bude mít garantovanou úhradu až 100% nákladů.  Dále pak Smlouvu o 

partnerské účasti v projektu, jejíž součástí bude povinnost poskytnout příspěvek na 

doprovodné aktivity, jehož výše bude činit 20 % z výše přiznaného příspěvku na 

zorganizování akce. Příspěvek na doprovodné aktivity žadateli umožní podílet se a 

využívat výhod doprovodných aktivit projektu, tak jak jsou uvedeny výše. Příspěvek 

na doprovodné aktivity nesmí být v žádném případě uhrazen z přiznaného příspěvku 

na zorganizováni akce.  Tato skutečnost musí být zřejmá z předloženého rozpočtu.  

Poskytovatel příspěvku je oprávněn žadateli poskytnout nižší, než požadovaný 

příspěvek. V takovém případě žadatel může, po dohodě s poskytovatelem příspěvku, 

redukovat rozsah plánovaných aktivit.  

Příspěvek na zorganizování akce bude úspěšnému žadateli proplacen ihned po 

realizaci akce na základě předložené zprávy o průběhu akce včetně kvalitní 

fotodokumentace. Ve výjimečných případech může žadatel požadovat zálohu na 

uspořádání akce.  

Výše prostředků, které budou v tomto programu rozděleny je 250.000 Kč. 

 

6. Ukončení programu  

Podpořené akce musí být realizovány nejpozději do 15. prosince 2008.  
 

7. Hodnocení žádostí  

Hodnocení žádostí provede výběrová komise ustavená Radou Mikroregionu 

Hranicko. Komise bude žádostem přidělovat bodové hodnocení na základě kritérií 

stanovených v pravidlech grantového programu. Příspěvek obdrží žádosti 

s nejvyšším počtem dosažených bodů v rozsahu objemu financování pro grantový 

program. Doporučení komise včetně návrhů smluv schválí Rada MR Hranicko na 

svém červencovém zasedání.  Výsledky hodnocení budou zveřejněny na internetové 

stránce www.regionhranicko.cz.  
 

8. Kritéria hodnocení žádostí   

Výběrová komise bude přijaté žádosti hodnotit udělením bodů dle následujících 
kritérií. 
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9. Vhodnost nákladů 

Příspěvek musí být využit ke krytí nákladů spojených se zabezpečením organizace 

akce a v souladu s předloženým rozpočtem.  

 

10. Povinnosti příjemce příspěvku 

• Zajistit na akci propagaci Grantového programu a jeho partnerů: Olomoucký 

kraj, Cement Hranice, a.s., SSI Schäfer s.r.o., Váhala a spol. s.r.o., Železo 

Hranice a.s. v rozsahu stanoveném ve Smlouvě o zorganizování akce 

(především umístění zapůjčeného propagačního banneru, zajištění distribuce 

letáků a propagačních materiálů, umístění log partnerů programu na 

profesionálně zpracovaných plakátech, představení programu a partnerů 

moderátorem přímo v průběhu konání akce, další možné formy v případě 

vzájemné dohody).  

• Zorganizovat akci a využít příspěvek v souladu se zákony ČR.  

• Účastnit se schůzek a seminářů organizovaných poskytovatelem příspěvku  

• Po skončení akce připravit a odevzdat zprávu o realizaci akce prostřednictvím 

stanoveného formuláře včetně fotografické dokumentace.  

• Umožnit vybraným zástupcům Grantového programu včetně partnerů 

bezplatný vstup na akci (max. 10 osob) 

Kritérium  Maximální bodové hodnocení  

Objem/rozsah propagačních aktivit  25 

Vícežánrovost akce, zaměření na 

různé skupiny obyvatel.  
15 

Organizační zabezpečení, zkušenosti 

organizátora 
15 

Využití místních zdrojů při organizaci 

akce (organizační zabezpečení, 

program, logistika atd.) 

5 

Celkem 60 
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• Informovat poskytovatele příspěvku o všech podstatných skutečnostech, které 

mohou mít vliv na nedodržení podmínek stanovených ve Smlouvě o 

zorganizování akce.  
 

11. Harmonogram realizace programu  

• Vyhlášení předkládání žádostí:  20. června 2008  

• Termín pro předkládání žádostí:  14.červenec 2008 do 16.00hod.  

• Hodnocení, výběr a schválení žádostí: do 25. července 2008 

• Oznámení a uzavírání smluv: do 31. července 2008  

• Ukončení realizace akcí: do 15. prosince 2008  
 

12. Žádost  

Žádost do grantového programu musí být předložena na předepsaném formuláři, 

který naleznete ke stažení na adrese www.regionhranicko.cz. Žádost musí 

obsahovat všechny předepsané údaje a potřebné přílohy. Nesplňuje-li žádost a 

přílohy formální požadavky těchto pravidel, může být z grantového řízení vyřazena. 

Žádost je přílohou těchto pravidel.  

Žádosti budou přijímány povinně v tištěné i elektronické formě na datovém nosiči 

CD-R nebo DVD, a to osobním doručením či zasláním na adresu Hranická rozvojová 

agentura, z.s., Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice do 14. července 2008 do 16 hodin. 

V případě zaslání je rozhodující datum doručení.  

 

Přílohy žádosti  

A/ Popis připravované akce  

Popis připravované akce bude obsahovat minimálně:  

• Identifikační údaje žadatele a název akce 

• Popis akce a předpokládaný program 

• Způsob zajištění propagace akce   

• Organizační a personální zajištění akce včetně stručného popisu přípravy 

akce a využití místních zdrojů při organizaci a realizaci akce  

• Zhodnocení předchozích ročníků či jiných obdobných aktivit žadatele  

 

B/ Ostatní přílohy  

U fyzických osob bez živnostenského listu 
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- Kopie smlouvy o založení bankovního účtu 

U fyzických osob se živnostenským listem 

- Kopie živnostenského listu 

- Kopie smlouvy o založení bankovního účtu 

U právnických osob 

- Kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo Kopie výpisu nadačního rejstříku dle 

zák. č. 227/1997 Sb. Nebo Kopie zřizovací listiny, stanov, statutu, apod. 

s doložkou o registraci příslušným orgánem 

- Kopie jmenovacího dekretu neb výpis z valné hromady nebo schůze, na které 

byl současný statutární orgán jmenován do funkce, anebo písemné zmocnění 

- Kopie smlouvy o založení bankovního účtu 

- Kopie o přidělení IČ 

 

13. Ostatní ustanovení 

• Na příspěvek není právní nárok. 

• Důvody neudělení příspěvku se jednotlivým uchazečům nesdělují a projekty  

se předkladatelům nevracejí. 
 

14.  Přílohy pravidel  

• Formulář žádosti o podporu akce  

• Rámcový návrh smlouvy o zorganizování akce (bude uzavřena se žadatelem 

v případě schválení podpory) 

• Smlouva o partnerské účasti v Grantovém programu Regionu Hranicko (bude 

uzavřena se žadatelem v případě schválení podpory) 

 

15. Kontakty na koordinátora programu   

Hranická rozvojová agentura, z.s.  

(Marcela Tomášová, Jan Balek) 

Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice  

Tel: 581 626 202 

E-mail: agentura@regionhranicko.cz  

Internet: www.regionhranicko.cz  


