Dotační program na podporu obecně prospěšných činností pro organizace
působící v městyse Vladislav na rok 2021

Cíle programu
Dotační program podporuje činnost a chod sportovních, kulturních a ostatních zájmových
organizací v městysi Vladislav.
Specifikace okruhu žadatelů
Dotační program je určen sportovním, kulturním a ostatním zájmovým organizacím, které mají
sídlo v městysi Vladislav nebo jeho místních částech a dále splňující všechny následující
podmínky:
-

jsou konečným příjemcem dotace
nemají nevypořádané závazky vůči obci a jejím organizacím, kraji Vysočina a jeho
organizacím, státu.
případné předchozí granty poskytnuté žadateli byly realizovány bez pochybení

Z podpory lze hradit
-

náklady na opravy budov, sportovišť, ostatních venkovních prostor a zařízení
náklady na nákup zařízení (nábytek, sportovní nářadí)
pouze nekomerční aktivity

Z podpory nelze hradit ani částečně
-

úhradu mezd, odměn
úhradu půjček, leasingu, pokut
nákup nemovitostí a pořízení investičního majetku

Výše dotační podpory
-

podpora je určena pro projekty zaměřené na výše uvedené oblasti
maximální výše podpory je stanovena na 20 000 Kč pro jednoho žadatele
podmínkou je finanční účast žadatele v objemu min. 40% celkových nákladů
celková výše prostředků na granty je limitována objemem finančních prostředků
městyse Vladislav v rozpočtu pro daný kalendářní rok

Termín vyhlášení
Dotační program se vyhlašuje ke dni 12.5.2021.
Program bude zveřejněn ke dni vyhlášení na úřední desce a webové stránce obce.
Termín a způsob podávání žádostí a jejich hodnocení
Žádosti je možné podávat od 14.6.2021 do 23.6.2021 do 12:00 hod.
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Žadatel řádně vyplní formulář, který je k dispozici na webové stránce obce. Formulář musí
podepsat statutární zástupce žadatele.
Žádosti budou posouzeny v termínu do 30.6.2021, žadatelé budou vyrozuměni o výsledku
do 2 pracovních dnů ode dne vyhodnocení. Příjemce bude následně vyzván k podpisu
veřejnoprávní smlouvy.
Způsob vyúčtování
Finanční podpora bude proplacena do 30 dnů od podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Vyúčtování je nutné podat nejpozději do 30.11.2021 do 12:00 hod. Nedodržení lhůty je
považováno za nedodržení podmínek dotace.
Další povinnosti žadatele
-

informovat o podpoře oddílu na turnajích, závodech a soutěžích
provozovat zájmovou činnost po dobu 12 měsíců od data získání dotace
žadatel musí umožnit nahlédnout do originálů dokladů týkajících se poskytnuté dotace
poskytnout fotokopie originálů dokladů v rámci vyúčtování dotace

V případě nedodržení podmínek dotace je příjemce dotace povinen vrátit plnou výši dotace a
to do 30 dnů ode dne, kdy bude výzva ze strany Městyse Vladislav ke vrácení doručena
příjemci.
Na udělení dotace není právní nárok!!!
Vyhlašovatel grantu, kontaktní osoba pro program
Vyhlašovatelem grantu je Městys Vladislav, Vladislav 76, 675 01
Kontaktní osobou je Jan Havlena, starosta městyse
Email: starosta@mestysvladislav.cz
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Žádost o dotaci z rozpočtu městyse Vladislav
Program na podporu obecně prospěšných činností pro organizace působící
v městyse Vladislav na rok 2021
Údaje o žadateli:
Jméno organizace

Ulice, č.p.

Obec

PSČ

Statutární
zástupce
Datum narození

Adresa

Mobilní telefon

Telefon

Email
Č. účtu

Kód banky

IČO

DIČ

Počet členů

Z toho mladších
18 let včetně

Specifikace předmětu dotace
Předmět grantu

Cíle projektu

Dotace bude čerpán
na tyto náklady

-další informace k projektu lze doplnit na zvláštním listu v příloze (fotografie, projektová
dokumentace apod.)
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Předpokládané náklady:
v kč

v%

Celkové náklady
Vlastní zdroje
Příspěvky od ostatních
subjektů
Výše
příspěvku
městyse Vladislav

od

Čestné prohlášení
Prohlašujeme, že jsme pravdivě vyplnili požadované údaje a splňujeme podmínky pro udělení
dotace pro organizace působící v městyse Vladislav. Potvrzujeme, že nemáme nevypořádané
závazky vůči státu, kraji Vysočina a městysu Vladislav

V …………………. dne …………………
……………………………….
Podpis žadatele-razítko

Přílohy:

4

Vyúčtování programu na podporu obecně prospěšných činností
pro organizace působící v městyse Vladislav na rok 2021
Údaje o příjemci:
Jméno organizace

Ulice, č.p.

Obec

PSČ

Statutární
zástupce
Datum narození

Adresa

Mobilní telefon

Telefon

Email
Č. účtu

Kód banky

IČO

DIČ

Počet členů

Z toho mladších
18 let včetně

Rozpis nákladů a financování:
v kč

v%

Celkové náklady
Vlastní zdroje
Příspěvky
od
Subjektů
Výše
příspěvku
městyse Vladislav

Čísla dokladů, faktur

ost.
od

Částka

Popis

Zpracoval:……………………………..
V……………………dne……………..
…………………………….
Podpis žadatele
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