Podmínky dotačního programu
Obec Liberk

Číslo programu
Název programu
Schváleno
Doba trvání programu
Lhůta pro podání žádostí
Celková předpokládaná
alokace peněžních prostředků
Max. výše dotace
v jednotlivém případě
Účel podpory:

001/2017
Sportovní, kulturní a společenské akce
Zastupitelstvem obce Liberk dne 9.12.2016
1. 2. 2017 – 31. 12. 2017
do 30.11. 2017
40.000,- Kč
1.500,- Kč

podpora sportovních, kulturních a společenských akcí
regionálního významu v roce 2017

Důvod podpory stanového účelu:
Podporou
sportovních
akcí
dojde
ke zkvalitnění
volnočasových aktivit dětí a k zachování všesportovní
zdatnosti dětí, mládeže i dospělých. Podpora kulturních a
společenských akcí má pozitivní dopad na posílení místní
komunity a na zachování tradic v obci Liberk a jeho místních
částí.

Okruh způsobilých žadatelů:

právnické nebo fyzické osoby vyvíjející činnost ve prospěch
občanů obce Liberk a jeho místních částí

Uznatelné výdaje:

výdaje na pořízení materiálu a služeb souvisejících s účelem
dotace

Neuznatelné výdaje:

výdaje na svépomocné práce a výdaje, u kterých nelze
prokázat jejich přímý vztah k projektu

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 60 dnů od doručení žádosti
Vzor žádosti :

viz příloha č. 1

Kritéria pro hodnocení žádostí
Počet bodů
hodnotící škála 1 - 5

Hodnotící kritéria
1.
2.
3.
4.

Kvalita zpracované žádosti
Dosavadní činnost a zkušenosti žadatele
Akce určena pro širokou veřejnost – regionální dosah
Přínos akce pro prezentaci obce

Podmínky pro poskytnutí dotace:


Dotaci lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy.



Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Finanční prostředky na tento dotační program jsou alokovány v rozpočtu obce.
Finanční prostředky budou příjemci dotace vyplaceny v termínu a způsobem uvedeným ve
veřejnoprávní smlouvě.
Dotace je poskytována účelově a lze ji použít pouze na úhradu nákladů realizovaného
projektu v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou.
Maximální výše podílu dotace na celkových nákladech akce může činit až 100 %.
Uznatelné výdaje vznikají nejdříve 1.2.2017. Platby před podpisem smlouvy tvoří kompenzaci
výdajů, pokud jsou provedeny v roce podepsání smlouvy.
Finanční prostředky lze využít pouze do 31.12.2017, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
Příjemce dotace je povinen vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu
obce zpět na účet poskytovatele dotace a to do termínu uvedeného ve veřejnoprávní
smlouvě.
Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání poskytovateli dotace do termínu
uveřejněného ve veřejnoprávní smlouvě.











Kontaktní osoby
Jméno
Kateřina Doskočilová, referent
Jiří Šimerda, starosta

telefon
494 545 129, 733 525 008
731 108 496

e-mail
sprava@obec-liberk.cz
obec.liberk@seznam.cz

Příloha č. 1 PODMÍNEK DOTAČNÍHO PROGRAMU Obce Liberk č. 001/2017

ŽÁDOST O DOTACI POSKYTNUTOU Z ROZPOČTU OBCE LIBERK
DOTACE č. 001/2017 – Sportovní, kulturní a společenské akce

1. Identifikace žadatele:
Je-li žadatelem fyzická osoba
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa bydliště
IČO (bylo-li přiděleno)
Telefonní číslo, e-mail

Je-li žadatelem právnická osoba
Název příp. obchodní firma
Sídlo
IČO
Bankovní spojení (číslo účtu)
STATUTÁRNÍ ORGÁN - osoba
zastupující právnickou osobu,
oprávněná podepisovat smlouvu:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
Právní důvod zastoupení:

Osoby s podílem v této právnické osobě
Přímý podíl v jiných právnických osobách
a jeho výše

2. Účel použití dotace

3.Odůvodnění žádosti

4. Požadovaná částka

5. Termín plnění účelu dotace

…………………………………..
datum

……………………………………………
podpis žadatele

Povinná příloha: Doklad o právním důvodu zastoupení právnické osoby (např. stanovy, zápis
z ustavující schůze…)

