Broumov vyhlásil dotační programy na rok 2019 - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Neděle, 14 Říjen 2018 04:22

Rada města Broumova na svém zasedání dne 24. 9. 2018 projednala a schválila Program pro
poskytování dotací a Program pro poskytování dotací na provoz spolků z rozpočtu Města
Broumova pro rok 2019.
{jathumbnail off}
O dotace na rok 2019 se bude žádat během listopadu letošního roku. Časový předstih podávání
žádostí zajistí žadatelům o dotace včasnou informaci o objemu získaných finančních prostředků
na příští rok již koncem letošního roku. Přidělené finanční prostředky budou vypláceny
příjemcům dotací již začátkem roku 2019 (podmínkou je však odevzdání korektního vyúčtování
za předcházející rok).

Programy pro poskytování dotací/dotací určených na provoz spolku definují přesné postupy a
podmínky pro získání dotací. Žadatelé – právnické osoby (příp. jejich organizační jednotky),
musí být zapsány ve veřejném rejstříku či obdobném seznamu (dále jen "rejstřík"). Tento zápis
musí být v souladu s právními předpisy upravujícími zápisy v rejstříku, a to nejpozději před
rozhodnutím o poskytnutí dotace". Pokud právnická osoba (příp. její organizační jednotka)
nebude mít v uvedeném termínu provedeny změny v souladu s novým občanským zákoníkem a
tyto zapsány v rejstříku (jedná se v případě spolků zejm. o úpravu stanov, názvu, zapsání
statutárního orgánu, doložení právního vztahu k sídlu apod.), bude její žádost o dotaci
vyřazena. K zásadním změnám oproti roku 2018 nedošlo.

Program pro poskytování dotací je určen na podporu projektů se zaměřením na veřejně
prospěšnou činnost, především v oblasti kultury, sportu, volnočasových a společenských aktivit.
Maximální výše požadované dotace je 30.000 Kč. Žádosti s požadovanou částkou nad 30.000
Kč budou posuzovány jako "individuální" dotace poskytnuté mimo rámec tohoto programu.
Spoluúčast žadatele je přesně definována v tabulce Programu a její výši ovlivní místo sídla
žadatele a místo uskutečnění projektu (minimálně je však 20% z celkových nákladů na
uskutečnění akce). Poskytnutá dotace musí být v termínu, který je uveden ve Veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace, řádně vyúčtována a musí být předložena závěrečná zpráva.
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Program pro poskytování dotací určených na podporu spolků je určen na podporu organizací,
které mají sídlo nebo působí na území Města Broumova a vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost,
především v oblasti kultury, sportu, volnočasových a společenských aktivit. Dotace není vázána
na konkrétní akci. Maximální výše dotace je 30.000 Kč. Žádosti s požadovanou částkou nad
30.000 Kč budou posuzovány jako "individuální" dotace poskytnuté mimo rámec těchto
programů. S příjemcem dotace bude uzavřena písemná Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace na provoz spolku. Musí být předložena závěrečná zpráva.

Místo odevzdání žádostí: Informační centrum Broumovska, Mírové nám. 105, 550 01 Broumov
(osobně, poštou).

TERMÍN ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTÍ: 1. - 30. listopadu 2018 (do 12:00 hod)

Informace a dotazy: IC Broumovska, Jana Cónová, tajemnice Komise pro poskytování dotací
(PO - PÁ na tel. +420 491 524 168 nebo +420 734 366 010, e-mail: conova@broumov-mesto.
cz
).

Vzory žádostí o dotace .
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