Městys Kunvald
Kunvald 40, 561 81 Kunvald
Zastupitelstvo městyse Kunvald na svém zasedání dne 12. 01. 2017 usnesením č. 30/2017 - 3
vyhlásilo podmínky pro „Individuální dotace“.
Účel
Dotace jsou určeny pro konkrétní žadatele z důvodů hodných zvláštního zřetele. Projekty
musí být realizovány na území městyse Kunvald nebo jejich realizace musí mít přínos pro
městys Kunvald nebo občany Kunvaldu.
Důvod podpory stanoveného účelu
Podpora realizace projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným
z vyhlášených programů.
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků schválených v rozpočtu běžného
kalendářního roku městyse na podporu stanoveného účelu
100.000,- Kč
Maximální výše dotace na jednotlivou žádost
Dotace je poskytována formou neinvestiční dotace do max. výše 90% celkových uznatelných
nákladů, minimální spoluúčast žadatele činí 10% celkových uznatelných nákladů.
Okruh způsobilých žadatelů
Neziskové subjekty (obecně prospěšné společnosti, spolky, kluby aj.), fyzické osoby,
právnické osoby.
Lhůty pro podání žádostí
Celoročně/průběžně, počínaje 01. 03. 2017, nejdéle do 31. 10. 2017
Kritéria pro hodnocení žádosti
- Kvalita projektu
- Reálný a průhledný rozpočet
- Zajištění vícezdrojového financování
- Dosavadní činnost žadatele
- Přiměřenost požadované dotace a účelnost využití

Lhůty pro hodnocení a rozhodnutí o žádosti
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 těmito podmínkami,
 Žadatel nesmí podat žádost na stejnou akci do více Programů městyse Kunvald,
 Dotace je poskytována na základě písemné veřejnoprávní smlouvy, která mj. stanoví
termíny a bližší podmínky vyúčtování dotace,
 Dotace musí být vyčerpána a vyúčtována v roce, ve kterém byla poskytnuta, a to
v souladu s ustanoveními uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
Z poskytnuté účelové dotace žadatel (příjemce dotace) nemůže hradit tzv. neuznatelné
náklady, zejména:
- pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
s výjimkou zdravotnických či jiných sociálních pomůcek a zařízení,
- zálohové platby,
- leasingové splátky,
- pokuty, penále, úroky z prodlení, škody,
- pojištění,
- mzdy nebo ostatní osobní náklady a s tím související zákonné odvody žadatele,
- náklady na stravné, pohoštění a dary,
- náklady na nákup alkoholických nápojů a tabákových výrobků,
- náklady za telefonní hovory a telefonní karty,
- náklady spojené se zahraničními cestami,
- náklady spojené s prázdninovými pobyty.
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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