
DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

KONZULTACE 
PROJEKTOVÉHO 

ZÁMĚRU

ZPRACOVÁNÍ 
A PODÁNÍ 

ŽÁDOSTI O DOTACI

ADMINISTRACE
PROJEKTU

Konzultace 
projektového záměru,
výběr a seznámení 
s podmínkami 
konkrétního 
dotačního titulu, 
konzultace obsahu 
žádosti o dotaci vč. 
dokládaných příloh.

Konzultaci předchází telefonní
nebo e-mailová komunikace 
s klientem, na jejímž základě 
budou připraveny podklady 
pro  konzultaci. Na základě kon-
zultace bude klientovi zasláno 
shrnutí a nabídka služeb včetně 
konkrétní cenové nabídky sta-
novenné dle rozsahu služeb.

Zpracování žádosti 
o dotaci, konzultace 
příloh, konzultace 
s poskytovatelem 
dotace, podání žádosti 
o dotaci vč. příloh 
zpracovaných klientem 
a další následné kroky 
související s projektem.

Zpracování a podání 
žádosti o změnu, žádos-
ti o platbu, závěrečné 
zprávy, monitorova-
cích zpráv vč. doplnění 
případných nedostatků, 
konzultace s poskyto-
vatelem dotace, kon-
zultace v rámci plnění 
udržitelnosti a povinné 
publicity.

Podmínkou zpracování žádosti 
je doložení  všech podkladů ne-
zbytných k vypracování žádosti 
a zároveň dodání všech doku-
mentů stanovených pravidly 
dotačního titulu. MAS přijímá 
klienty ke zpracování žádosti 
o dotaci dle aktuální možné 
kapacity.

Služby jsou poskytovány prů-
běžně v rámci celé realizace 
projektu. Rozsah služeb je 
individuální dle potřeb daného 
projektu a náročnosti zpracová-
ní dokumentace. 

Konzultace týkající se výzev administrovaných MAS Blaník v operačních programech IROP, PRV, OP ŽP a OP TAK 
poskytujeme vždy zdarma.

CENA: 
• člen MAS Blaník zdrama*
• nečlen 500 Kč / balíček 
V případě mimořádného rozsahu 
konzultace + 500 Kč/hod.

CENA: 
• krajské dotace od 5 000 Kč
• národní dotace od 10 000 Kč
Nižší administrativní náročnost  
žádosti může být v ceně zohledněna.

CENA: 
• balíček  10 hod.  4 000 Kč
• hodinová sazba 500 Kč
Počet balíčků na projekt není 
omezen.

kontakt: Monika Hlaváčková | mob.: 735 046 027 
email: monika.hlavackova@masblanik.cz  
www.masblanik.cz

* Za člena MAS Blaník je zde považována také každá obec, která uhradila příspěvek na provoz MAS Blaník 
na roky 2021–23 stanovený dle počtu obyvatel.


