Městys Kunvald
Kunvald 40, 561 81 Kunvald
Zastupitelstvo městyse Kunvald na svém zasedání dne 12. 01. 2017 usnesením č. 30/2017 - 3
vyhlásilo dotační program
PROGRAM Č. 2
„PODPORA A ROZVOJ SPOLKOVÉ ČINNOSTI V MĚSTYSI KUNVALD“
Účel
Financování běžných výdajů souvisejících s činností těchto spolků. Podpora je určena na činnost
zájmových organizací, sportovních klubů, tělocvičných jednot, sportovních klubů, zejména na
materiální a technické vybavení, provoz, energie, údržbu a opravy zařízení ve vlastnictví spolků,
účast na soutěžích a soustředěních dospělých účastníků, doprava na utkání nebo závody.
Důvod podpory stanoveného účelu
Podpora běžné soustavné činnosti spolků a jejich trvalý rozvoj. Motivace jednotlivých spolků a
podpora aktivní účasti na sportovní a zájmové činnosti.
Celkový objem finančních prostředků schválených v rozpočtu běžného kalendářního roku
městyse na podporu stanoveného účelu
60.000,- Kč
Maximální výše dotace pro jednotlivého žadatele a rok:
10.000,- Kč
Okruh způsobilých žadatelů
Neziskové subjekty (obecně prospěšné společnosti, spolky, kluby aj.), právnické osoby.
Lhůty pro podání žádostí
Od 01. 03. 2017 do 30. 04. 2017

Kritéria pro hodnocení žádosti
Kriterium
Bodová hodnota
Doba trvání činnosti
Celoroční činnost – 10 bodů
Doba působení organizace v
městysi
Účast v soutěžích mimo území
městyse
Celoroční práce s dětmi a
mládeží
Prokazatelná propagace a
reprezentace městyse
Zajištění
vícezdrojového
financování

Více než 5 let – 10 bodů

Bodová hodnota
Jednorázová, sezonní akce – 5
bodů
Méně než 5 let – 5 bodů

Ano – 5 bodů

Ne – 0 bodů

Ano – 5 bodů

Ne – 0 bodů

Ano – 5 bodů

Ne – 0 bodů

Ano – 5 bodů

Ne – 0 bodů

Lhůty pro hodnocení a rozhodnutí o žádosti
Hodnotící komise projedná žádosti nejdéle do 10 kalendářních dní od ukončení termínu pro podávání žádostí
včetně vypracování doporučení pro zastupitelstvo městyse Kunvald. Zastupitelstvo městyse Kunvald
projedná žádosti na základě doporučení hodnotící komise na svém nejbližším zasedání.
Podmínky pro poskytnutí podpory
 Dle Pravidel pro poskytování dotací Městyse Kunvald
 Žadatel bez výhrad souhlasí se zásadami a podmínkami pro přiznání podpory stanovených Pravidly
pro poskytování dotací Městyse Kunvald a tímto Programem.
 Žadatel nesmí podat žádost na stejnou akci do více Programů městyse Kunvald
 Dotace je poskytována po realizaci akcí v jednom termínu, a to na základě písemné veřejnoprávní
smlouvy, která stanoví mj. termín a podmínky vyúčtování poskytnuté dotace (např. doložení
publicity poskytovatele dotace).
 Dotace musí být vyčerpána v roce, ve kterém byla poskytnuta v souladu s ustanoveními uzavřené
veřejnoprávní smlouvy.
 Dotaci je možné využít na pokrytí více akcí pořádaných během roku, pokud jejich účel neodporuje
účelu stanovenému v tomto programu a podmínkám uzavřené veřejnosprávní smlouvy.
Z poskytnuté dotace nemůže příjemce hradit tzv. neuznatelné náklady, zejména:
- pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou
zlepšení prostředí a podmínek pro spolkovou činnost,
- zálohové platby, vyjma záloh na energie,
- leasingové splátky,
- pokuty, penále, úroky z prodlení, škody,
- pojištění,
- mzdy nebo ostatní osobní náklady a s tím související zákonné odvody žadatele,
- náklady na stravné, s výjimkou zabezpečení občerstvení účastníků soutěží a věcných cen pro
účastníky soutěží,
- náklady na nákup alkoholických a tabákových výrobků,
- náklady za telefonní hovory a telefonní karty,
- náklady spojené se zahraničními cestami.
Kontaktní osoby
Ing. Josef Paďour, Alena Morávková
Úřad městyse Kunvald
Kunvald 40, 561 81 Kunvald
Tel. 465 619 160, e-mail: obec@kunvald.info
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