OBEC KRÁSNÉ
KRÁSNÉ 68, 592 03 SNĚŽNÉ

OBEC KRÁSNÉ
Výzva k předkládání projektů
a žádostí o poskytnutí neinvestiční / investiční dotace z rozpočtu obce Krásné na rok 2017

Sport a volný čas 2017

Grantový program na podporu rozvoje dlouhodobých sportovních a
volnočasových aktivit občanů obce Krásné
Celkový objem finančních prostředků:

45.000,- Kč

Podprogram A - Sport a tělovýchova (finanční alokace 25.000,- Kč)
• Cíl podprogramu:
Zlepšení a podpora dlouhodobých sportovních a tělovýchovných aktivit obyvatel obce Krásné,
se zvláštním zaměřením na děti a mládež, rozvoj prvků občanské společnosti, vytvoření společné identity
obyvatel regionu.
• Popis a rozsah programu:
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování rozvoje dlouhodobých
sportovních a tělovýchovných aktivit v obci Krásné, především spolufinancování činnosti subjektů působících
v oblasti sportu a tělovýchovy. Finanční podpora je určena především na sportovní aktivity se zaměřením na
rozvoj propagace sportu a tělesné výchovy, na zvýšení společenské hodnoty a role sportu, na změnu
hodnotové orientace občanů a na reprezentaci obce Krásné.
Podprogram B – Požární ochrana, ochrana obyvatelstva a krizové řízení (finanční alokace 20.000,- Kč)
• Cíl podprogramu:
Zlepšení a podpora dlouhodobých činností na úseku práce s dětmi a mládeží a výchovné činnosti při
výchově obyvatelstva k předcházení požárů, propagace a historie požární ochrany, ochrany obyvatelstva a
příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech.
• Popis a rozsah programu:
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování rozvoje dlouhodobých aktivit
na úseku požární ochrany a prevence v obci Krásné, především spolufinancování činnosti subjektů
působících v oblasti požární ochrany. Finanční podpora je určena především na soutěže dětí organizované
nestátními neziskovými organizacemi, na propagační, výchovné a vzdělávací akce pro děti a mládež;
odborné semináře vedoucích mládeže a dětí; dětské tábory mladých hasičů a záchranářů. Dále pak na
pořádání výukových programů, konferencí a přednášek, a podpora při propagaci požární ochrany a ochrany
obyvatelstva při mimořádných událostech.
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Příjemci dotace:
•
spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, působící v oblasti sportu
a tělesné výchovy, požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
Příjemci dotace musí mít sídlo v obci Krásné.
Uznatelné a neuznatelné náklady:
• Vynaložené náklady musí být nezbytné pro uskutečnění projektu a musí odpovídat zásadám zdravého
finančního řízení, zvláště efektivnosti a hospodárnosti.
• Náklady musí být prokazatelně vynaloženy během realizace projektu, zaneseny v účetnictví žadatele a
musí být doloženy účetními doklady.
• Mezi neuznatelné náklady patří: náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH,
pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok na
odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné výši), mzdy, platy a
pojistné na sociální a zdravotní pojištění, pojištění majetku a podnikatelských rizik, paušální poplatky
za telefon, alkohol, cigarety, leasingové splátky (finanční pronájem), odpisy, náklady na prodaný
majetek a prodané zboží, rezervy a opravné položky, bankovní poplatky, pokuty, penále a úroky
z prodlení, úroky z úvěrů, dlouhodobý hmotný i nehmotný investiční majetek. Tyto náklady nesmí být
financovány ani z vlastních prostředků žadatele vynaložených na projekt.
• Mezi uznatelné náklady patří: nákup materiálu a služeb, náklady na dopravu, cestovné a odměny pro
rozhodčí, ubytování a stravné účastníků, drobný hmotný dlouhodobý majetek, nájemné, tiskové
materiály, webové prezentace, propagační předměty a odměny (ceny) pro účastníky, odměny sjednané
na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
• Projekt popsaný v žádosti se musí skládat pouze z uznatelných nákladů.
Minimální a maximální výše dotace:
Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 2 000,- Kč, maximální výše
dotace odpovídá finanční alokaci na daný podprogram. V rámci jednoho kola grantového programu může
žadatel získat podporu pouze jednoho projektu.
Minimální podíl příjemce dotace:
10 % celkových nákladů projektu.
Časový harmonogram realizace projektu:
Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 31.12.2016.
Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.
Platební podmínky:
Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace, v níž budou podrobněji stanoveny
podmínky čerpání finančních prostředků, způsob a termín předložení závěrečné zprávy a vyúčtování
projektu. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet žadatele, a to nejpozději do 10
kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dotaci.
Pokud nebude bez závažného důvodu podepsána smlouva žadatelem do 30 dnů od jejího obdržení,
ztrácí žadatel automaticky nárok na poskytnutí dotace.
Dotace nemůže být v průběhu realizace převedena na jiný subjekt. Rovněž nebude umožněno měnit
zásadním způsobem zaměření podpořeného projektu.
Termíny a podmínky podání žádosti o dotaci:
Žadatelé o podporu projektů musí předložit kompletně vyplněnou Žádost o poskytnutí dotace na
předepsaném formuláři. Žádost musí být vyplněna v počítači nikoliv rukou.
Formulář žádosti ve formátu DOC je umístěn na internetové adresewww.obec-krasne.cz.
.
Způsob podání žádosti:
Varianta 1 – „Papírové podání žádosti“
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Zpracované žádosti včetně dokladů nutných k posouzení žádosti se přijímají osobně prostřednictvím
podatelny Obecního úřadu obce Krásné, Krásné 68, 59203 ve lhůtě od 1.1.2017 do 31.1.2017
Varianta 2 – „Elektronické podání žádosti“
Žádost ve formátu PDF bude odeslán ve lhůtě od 1.1.2017 do 31.1.2017 na adresu
obeckrasne@centrum.cz včetně dokladů nutných k posouzení žádosti. Do předmětu zprávy napište:
Grantový program „Sport a volný čas obce Krásné 2017“.
Doklady nutné k posouzení žádosti:
1. Doklad o právní subjektivitě žadatele, kterým je výpis z registru osob pro osoby právnické
obsahující název žadatele, sídlo žadatele, IČO a statutární orgán žadatele (jméno osoby či osob
oprávněných jednat jménem žadatele). Výpis nesmí být starší 90 dnů před podáním žádosti.
Tento výpis lze získat na jakékoliv pobočce České pošty či CZECHPOINTU.
V případě, že žadatel není v těchto registrech zapsán nebo tento výpis neobsahuje
všechny požadované údaje, doloží jiný obdobný dokument dokládající jeho právní subjektivitu
(např. zřizovací listina, stanovy s registrační doložkou, …) v úředně ověřené kopii ne starší než
90 dnů před podáním žádosti, kde lze požadované údaje o žadateli tj. název žadatele, sídlo
žadatele, IČO a statutární orgán (jméno osoby či osob oprávněných jednat jménem žadatele)
ověřit. Požadované dokumenty je možné doložit i v originále, který má stejnou platnost jako
úředně ověřená kopie.
Za relevantní doklad o právní subjektivitě je pro účely podání žádosti o dotaci považován i
prostý výpis z veřejného rejstříku z webu justice.cz, pokud obsahuje výše uvedené identifikační
údaje žadatele. Žadatel doloží vytištěný obraz elektronického dokumentu pdf, na kterém je
uvedeno, že je elektronicky podepsán krajským soudem (žadatel tento výpis získá po zadání IČO
a prostým vytištěním pdf verze výpisu). Elektronický podpis nesmí být starší 90 dnů před
podáním žádosti.
2. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu.
3. Doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, zároveň s dokladem osvědčujícím
oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat smlouvy);
Odpovědnost za realizaci podpory (garant programu):
Garantem programu je Obecní úřad Krásné, Krásné 68, 59203 pošta Sněžné.
Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat Obecní Úřad Krásné, Jan Matoušek –
starosta obce na tel. 775760072 ,e-mail: obeckrasne@centrum.cz.
Jednotlivé projekty budou posouzeny garantem a řídícím výborem grantového programu. Po ukončení
procesu hodnocení rozhodne o přiznání dotace konkrétním žadatelům Zastupitelstvo obce Krásné.
Vyhodnocení grantového programu bude zveřejněno na webových stránkách obce Krásné (www.obeckrasne.cz) –nejpozději do 1. 3. 2017. Žadatelé, kterým nebude poskytnuta podpora, budou informování
garantem prostřednictvím e-mailu uvedeného v žádosti.
Žádost, která bude zaslána mimo vymezený termín pro podávání žádostí, bude řídícím výborem z
hodnocení vyřazena.
Včas podané žádosti nesplňující všechny formální náležitosti budou vyzýváni k doplnění chybějících
údajů ve lhůtě 5 dnů.
Podpora z rozpočtu obce Krásné nepředstavuje nárokový příspěvek, nejde ani o správní řízení.
Rekapitulace hlavních termínů
1.1.2017 - 31. 01. 2017
01. 03. 2017
31. 12. 2017
15. 01. 2018

Termín pro podání žádostí.
Termín pro vyhodnocení žádostí.
Termín realizace akce
Termín pro přeložení závěrečného vyhodnocení akce

BANKOVNÍ SPOJENÍ KB ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Č.Ú. 32629-751/0100
IČO:00599506 | www.obec-krasne.cz | obeckrasne@centrum.cz

Str. 3

