KREATIVNÍ VOUCHERY PRO KRAJ PERNŠTEJNŮ

1. výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek
v deštníkovém projektu
Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů

I.

POPIS

Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů jsou deštníkovým projektem podporujícím spolupráci
certifikovaných producentů KRAJE PERNŠTEJNŮ regionální produkt® s poskytovateli
kreativních služeb za účelem podpory inovace jejich podnikání, a to prostřednictvím
poskytnutí jednorázového finančního příspěvku na tuto spolupráci.
Zavedení a používání Kreativních voucherů pro Kraj Pernštejnů je v souladu s Deklarací o
partnerství a spolupráci, kterou dne 26. června 2020 podepsali statutární zástupci MAS Region
Kunětické hory, z. s. a spolku pro rozvoj turistické oblasti Pardubicko - Perníkové srdce Čech,
z. s.

II.

CÍL

Cílem deštníkového projektu je podpořit rozvoj spolupráce a odstranit bariéry mezi
producenty a poskytovateli kreativních služeb. Výzva umožní producentům plně se soustředit
na podnikání, zatímco poskytovatel kreativních služeb dodá potřebné znalosti a služby, které
umožní dosáhnout kvalitního vývoje nebo vylepšení již vyvíjeného či vyráběného produktu,
zlepšení poskytovaných služeb nebo zefektivnění komunikace směrem ke klientovi.

III.

VYHLAŠOVATEL

Vyhlašovatelem Výzvy a poskytovatelem finančního příspěvku je MAS Region Kunětické hory,
z. s. se sídlem Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice, IČO: 27009157, který plní zároveň funkci
implementační ve smyslu implementace systému, koordinace deštníkového projektu, výběru
Příjemců finančního příspěvku v druhé fázi hodnocení, proplácení finančních příspěvků,
kontroly hospodaření s veřejnými prostředky a následné evaluace deštníkového projektu.
Aktuální znění Výzvy je vyhlášeno na webových stránkách www.masrkh.oblast.cz
vyhlašovatele a poskytovale finančního příspěvku.
Finanční prostředky alokované ve Výzvě poskytl spolek Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.
s. se sídlem Klášterní 54, 530 02 Pardubice, IČO: 06149006, který dále plní funkci sběratele
Žádostí o finanční příspěvek, hodnotitele formálních náležitostí v první fázi hodnocení Žádostí
o finanční příspěvek a posuzovatele změn Žádostí o finanční příspěvek (své vyjádření předává
Poskytovateli finančního příspěvku).
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IV.

PODMÍNKY

Realizace kreativního projektu ani finanční příspěvek nejsou převoditelné na jiný právní
subjekt. Příjemce finančního příspěvku je povinen kreativní službu realizovat vlastním
jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.
Žadatel (Příjemce finančního příspěvku)
Žadatel o finanční příspěvek musí splňovat tyto podmínky:
Oprávněným žadatelem je fyzická osoba podnikající či právnická osoba, která je držitelem
certifikátu KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt® ke dni podání žádosti o finanční příspěvek,
má certifikovaný produkt v rámci regionální značky Kraj Pernštejnů a zároveň má vypořádané
závazky s MAS Region Kunětické hory, z.s. ke dni podání žádosti o finanční příspěvek – dále
jen „Žadatel“.
Poskytovatel kreativních služeb
Poskytovatelem kreativní služby může být právnická nebo fyzická osoba se sídlem či
provozovnou v Pardubickém kraji, jejíž činnost je zaměřena na poskytování služeb v oblasti
kulturních a kreativních průmyslů definovaných v této Výzvě.
Podnik se stane poskytovatelem kreativní služby, pokud splní všechny následující požadavky:
● zaregistroval se prostřednictvím formuláře na této adrese https://bit.ly/36IAxmY
● ve svém oboru prokazatelně působí minimálně 2 roky
● doložil 5 ukázek své práce prostřednictvím služby uschovna.cz
Seznam Poskytovatelů kreativních služeb, kteří splnili tyto požadavky, je přílohou č. 3 Výzvy.
Oblast kulturních a kreativních průmyslů je pro potřeby projektu Kreativní vouchery pro Kraj
Pernštejnů rozdělena do těchto kategorií:
● Architektura / interiérový design / design nábytku
● Design služeb
● Film/video
● Fotografie
● Grafický design
● Hudba/zvuk
● Informační a komunikační technologie
● Marketingové strategie
● Online marketing
● PR
● Práce s texty
● Produktový/průmyslový design
● Řemesla
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● Výtvarná umění
● Webdesign

V.

FINANČNÍ ALOKACE VÝZVY

Celkový objem alokovaných finančních prostředků pro tuto Výzvu činí 140.000 Kč.
Poskytovatelem finančního příspěvku je MAS Region Kunětické hory, z.s. Partnery projektu
jsou Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s., Statutární město Pardubice, MAS Bohdanečsko,
z.s. a MAS Holicko o.p.s.

VI.

VÝŠE A MÍRA FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

Kreativní voucher je účelový finanční příspěvek. Podmínkou je:
● maximální míra příspěvku 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu
● minimální výše finančního příspěvku na projekt 5 000 Kč
● maximální výše finančního příspěvku na projekt 20 000 Kč

VII.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Podpora je Příjemci finančního příspěvku poskytována pouze na způsobilé výdaje
kreativních služeb. Finanční příspěvek lze požadovat na akci inovativního charakteru na
podporu podnikání producentů Kraje Pernštejnů. Podmínkou je spolupráce s dodavatelem
kreativních služeb začleněným v databázi kreativců, která je přílohou č. 3 Výzvy. Žadatel
předkládá žádost o finanční příspěvek na projekt, který bude realizovat ve spolupráci s
dodavatelem kreativních služeb. Mezi kreativcem a producentem nesmí být příbuzenský či
zaměstnanecký vztah.
Způsobilost DPH
U plátců DPH se jedná o nezpůsobilý výdaj, u neplátců DPH se jedná o způsobilý výdaj.
Přiznaná podpora může být snížena rozhodnutím Poskytovatele finančního příspěvku.
Způsobilé výdaje jsou výdaje uhrazené Příjemcem v časovém horizontu nejdříve ke dni
podpisu Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Poskytovatelem příspěvku i Žadatelem,
nejpozději do 31.10.2021.
Na poskytnutí kreativního voucheru, resp. finančního příspěvku, není právní nárok.
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VIII.

ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

Žádost o finanční příspěvek (dále Žádost) podávají Žadatelé na základě této Výzvy, společně
s následujícími přílohami:
● fotografie současného stavu, je-li to relevantní
● detailní popis projektu nad rámec formuláře Žádosti (volitelné)
Žádost se podává e-mailem na adresu kratka@topardubicko.cz, kam Žadatel zašle sken
Žádosti o finanční příspěvek včetně příloh, a zároveň poštou doporučeně pošle originál
Žádosti včetně příloh na adresu sídla spolku: Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z. s., Klášterní
54, 530 02 Pardubice. Datem přijetí Žádosti je datum podání doporučeného psaní České
poště, tj. razítko na obálce.

IX.

VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ

Příjemci finančního příspěvku se stanou pouze vybraní Žadatelé. Hlavním podkladem
hodnocení je formulář Žádosti o finanční příspěvek, tj. příloha číslo 1 Výzvy.
První fází hodnocení je věcná a formální kontrola žádostí, tím se rozumí řádné vyplnění Žádosti
o finanční příspěvek, splnění podmínek pro žadatele a doložení požadovaných příloh. Za tuto
fázi hodnocení odpovídá management spolku Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z. s.
Do druhé fáze hodnocení postoupí hromadně Žádosti, které splní podmínky první fáze.
Druhá fáze proběhne formou losování. Za tuto fázi odpovídají členové certifikační komise
KRAJE PERNŠTEJNŮ regionální produkt ®.
Všichni žadatelé budou následně písemně seznámeni s výsledkem hodnocení.

X.

SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
Poskytovatel finančního příspěvku uzavře s úspěšnými Žadateli Smlouvu o poskytnutí
finančního příspěvku, tj. příloha číslo 4 Výzvy, a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu.
Tato Smlouva vymezuje podmínky, které musí Příjemce finančního příspěvku splnit, aby mu
Poskytovatel příspěvku tento příspěvek poskytl. V případě nedodržení povinností Příjemcem
finančního příspěvku je Poskytovatel finančního příspěvku oprávněn odstoupit od Smlouvy.
Pokud nepředloží Žadatel bez závažného důvodu podepsanou Smlouvu o poskytnutí
finančního příspěvku Poskytovateli do data stanoveného Poskytovatelem dotace,
ztrácí Žadatel automaticky případný nárok na poskytnutí dotace. V případě, že Žadatel ztratí
nárok na poskytnutí dotace z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek, nebo Příjemce
finančního příspěvku odmítne či vrátí poskytnutý příspěvek, podpoří Poskytovatel dalšího
Žadatele dle pravidel Výzvy, pokud neuplynuly více než dvě třetiny doby realizace spolupráce
dle čl. XIII Výzvy.
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XI.

ZMĚNY SCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

Změny je možné provádět pouze v odůvodněných případech, a pokud jsou nahlášeny předem
Poskytovateli finančního příspěvku. Poskytovatel změnu předá managementu spolku
Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. Pokud Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. se
změnou na základě opětovného vyhodnocení Žádosti souhlasí, může poskytovatel uzavřít s
Žadatelem, resp. Příjemcem dodatek Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. Na schválení
změny nemá Žadatel/Příjemce právní nárok.

XII.

REALIZACE SPOLUPRÁCE

Smlouva o poskytnutí kreativních služeb
Poskytovatel finančního příspěvku doporučuje uzavřít Smlouvu o poskytnutí kreativních
služeb mezi Žadatelem o finanční příspěvek a Poskytovatelem kreativních služeb podle přílohy
č. 2 Výzvy.
Spolupráce na projektu podpořeném Kreativními vouchery pro Kraj Pernštejnů započne
nejdříve 1. dubna 2021 a skončí nejpozději 31. října 2021.
Proplacení finančního příspěvku
Příjemce finančního příspěvku v rámci vyúčtování předkládá proplacené účetní doklady
(faktury, pokladní doklady apod.), a to včetně dokladů prokazujících uhrazení výdaje, např.
výpisy z bankovních účtů včetně potvrzení, že se jedná o bankovní účet ve vlastnictví žadatele,
pokladní doklady. A zároveň dodá 2 až 3 fotografie výstupu projektu. Na základě
předloženého vyúčtování bude Příjemci poskytnut finanční příspěvek zasláním na bankovní
účet uvedený ve formuláři Žádosti o finanční příspěvek.

XIII.

HARMONOGRAM A ORGANIZACE DEŠTNÍKOVÉHO PROJEKTU

Vyhlášení Výzvy

21. prosince 2020

Příjem Žádostí o finanční příspěvek

20. ledna 2021 - 28. února 2021

Vyhodnocení a schválení Žádostí o finanční
příspěvek

1. března 2021 - 31. března 2021

Realizace spolupráce

1. dubna 2021 - 31. října 2021

Konečný termín pro podání dokladů k
vyplacení finančního příspěvku

31. října 2021

XIV.

EVALUACE A MARKETINGOVÉ AKTIVITY

Žadatel se zavazuje zveřejnit informace o projektu na svých internetových stránkách, pokud
má zřízené vlastní internetové stránky ke svému podnikání, a ponechá informace o projektu
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na svých webových stránkách veřejně dostupné po dobu min. 1 roku od proplacení finančního
příspěvku na účet uvedený v Žádosti.
Minimální zveřejněné informace budou v rozsahu:
● Název projektu
● Popis cíle projektu
● Uvedení informace: „Akce je financována z projektu Kreativní vouchery pro Kraj
Pernštejnů.“
Příjemce finančního příspěvku se podpisem Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
zavazuje poskytnout součinnost při ex-post evaluačních a marketingových aktivitách
Poskytovatele a jeho partnerů, souvisejících s Výzvou, např. vyplněním online dotazníku.

XV.

ZMĚNA VÝZVY

Poskytovatel finančního příspěvku si vyhrazuje možnost změn Výzvy a jejích příloh. O změně
jsou Žadatelé a Příjemci informováni prostřednictvím webových stránek Poskytovatele
finančního příspěvku (www.masrkh.oblast.cz). Změny ve Výzvě se nevztahují na Žádosti, které
již žadatelé podali, vyjma příloh číslo 3 a 4. V případě změn příloh 3 a 4 budou kontaktováni ti
Žadatelé a Příjemci, kteří podali Žádost, a to na kontakt v Žádosti uvedený.

XVI.

KONTAKTY VÝZVY

Ing. Aneta Svatoňová - mob.: 608 147 094, e-mail: svatonova.masrkh@gmail.com.

XVII.

PŘÍLOHY VÝZVY

Součástí Výzvy jsou níže uvedené přílohy:
1)
2)
3)
4)

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
Smlouva o poskytnutí kreativních služeb
Seznam poskytovatelů kreativních služeb
Vzor Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
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