DOTAČNÍ PROGRAM Č. 1/OŠK/2011
NÁZEV PROGRAMU: Program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu

CÍL PROGRAMU:

POPIS PROGRAMU (TÉMATA):

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROJEKTU:
SPECIFICKÉ PODMÍNKY
PROGRAMU:
VYMEZENÍ OKRUHU ŽADATELŮ:
LOKALIZACE PROJEKTU:

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

UZNATELNÉ NÁKLADY:

NEUZNATELNÉ NÁKLADY:
OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI:
POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI:

Cílem programu je podpora naplňování strategických a
koncepčních materiálů města ( Strategický plán města Kopřivnice
na období 2007-2022 a Plán zdraví a kvality života Kopřivnice)
v oblasti tělovýchovy, sportu a sportovního vyžití občanů města
Kopřivnice. Účelem programu je poskytnutí dotace na nájmy a
služby s nájmem spojené. V rámci programu bude rovněž
podpořena činnost formou dotací na realizaci tradičních akcí,
dotací na členy a na reprezentaci v nejvyšších celostátních a
zahraničních soutěžích.
1) Dotace na nájmy a služby s nájmem spojené pro mládež
do 19 let.
2) Dotace na činnost se stanoví výpočtem: počet členů
do 19 let násobený stanovenou částkou na jednoho člena.
Město si vyhrazuje právo podporovat jen mládež
s trvalým pobytem v Kopřivnici.
3) Dotace na tradiční akce se poskytne pouze na akci, která
se pravidelně opakuje a koná se na území města
Kopřivnice včetně místních částí, má kladný ohlas
u veřejnosti, především mládeže. Za tradiční akci lze
považovat i tu, u které je předpoklad, že se bude
pravidelně opakovat (1.ročník). Akce zaměřené na
mládež budou podpořeny přednostně.
4) Dotace na reprezentaci v nejvyšší celostátní
a zahraniční soutěži.
Soulad projektu s principy Projektu Zdravé město a místní
Agenda 21 a principy udržitelného rozvoje. Přijaté žádosti bude
posuzovat příslušná komise pro posuzování a hodnocení projektů
přihlášených do výběrového řízení. Komise svá doporučení
předloží radě resp. zastupitelstvu města ke schválení.
Podpora sportovních aktivit v Kopřivnici formou dotací
na nájmy, činnost a formou dotací na opakující se akce.
Fyzické a právnické osoby působící na území města Kopřivnice
a místních částí.
Územní obvod města Kopřivnice a místních částí.
Finanční prostředky budou vybranému žadateli poskytnuty
do jednoho měsíce po podpisu příslušné smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města, to je převedení finanční dotace
z rozpočtu města na účet předkladatele projektu příp. vystavení
šeku příjemci dotace nebo převzetí částky v hotovosti v pokladně
města.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který:
1. vznikl příjemci v přímé souvislosti s činností
2. byl vynaložen v souladu s podmínkami schváleného a
vyhlášeného dotačního programu
3. byl uhrazen v období uznatelnosti nákladu stanoveném
smluvním vztahem a vyhovuje zásadám účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti
Mzdové náklady, občerstvení (mimo pitný režim), dary finanční i
nefinanční povahy (netýká se cen v rámci soutěží, přehlídek,
festivalů apod.).
Žádosti se předkládají dle čl. 5 Zásad pro poskytování účelových
dotací města Kopřivnice na předepsaném formuláři
s vyplněnými požadovanými údaji (dále jen „Zásady“).
Viz Zásady čl. 5 odst. 6 (příspěvkové organizace zřízené městem

Kopřivnice doloží povinné doklady mimo body a), b), c) a čl. 6.
Do 12. 11. 2010
TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ: Do 14. 03. 2011
Do 15. 08 2011
TERMÍN VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: Do 15 dnů po schválení v příslušném orgánu města.
Podatelna Městského úřadu Kopřivnice (blíže viz. Zásady).
Žádost bude označena heslem „dotační řízení“.
Městský úřad Kopřivnice
Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Kontaktní osoba:
KONTAKTNÍ ÚDAJE: Bc. Daniela Uhrová, Ing. Radomíra Michálková
(7. patro, dveře č. 769)
E-mail: daniela.uhrova@koprivnice.cz
Tel.: 556 879 762, 556 879 760
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