DOTAČNÍ PROGRAM Č. 2/OŠK/2014
NÁZEV PROGRAMU:

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:

TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
TERMÍN VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:
MÍSTO A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Program na podporu kultury a osvětové činnosti
Cílem programu je podpora naplňování strategických a koncepčních
materiálů města (Strategický plán města Kopřivnice na období 2007-2022,
Plán zdraví a kvality života Kopřivnice - aktivity vedoucí k naplnění tzv.
10P - zdravemesto.koprivnice.org a další) v oblasti kultury a kulturního
vyžití občanů města Kopřivnice. Účelem programu je poskytnutí dotace na
nájmy a služby s nájmem spojené, činnost a akce.
Dotační program se řídí Zásadami pro poskytování účelových dotací města
Kopřivnice (dále jen „Zásady“).
1. Dotace na nájmy a služby s nájmem spojené se poskytnou pouze na
nájmy související s kulturní činností v objektech na území města
Kopřivnice (včetně místních částí).
2. Dotace na činnost se stanoví výpočtem: počet členů do 21 let
násobený stanovenou částkou na jednoho člena. Uplatnit mohou
pouze členové kulturních spolků na území města Kopřivnice (včetně
místních částí). Tato dotace je určena jen na soustavnou činnost.
3. Dotace na akce je určena na podporu účasti a pořádání významných
kulturních akcí, které přispívají k reprezentaci a propagaci města.
Zároveň mohou být podpořeny akce mimořádného významu pro
žadatele a pro město Kopřivnici. Akce zaměřené na mládež budou
podpořeny přednostně.
Soulad projektu s principy Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
a principy udržitelného rozvoje (zdravemesto.koprivnice.org). Přijaté
žádosti bude posuzovat pracovní skupina pro poskytování účelových dotací
města a prostřednictvím příslušného odboru/oddělení předloží doporučení
radě resp. zastupitelstvu města ke schválení.
Podpora kulturně-společenských a osvětových aktivit v Kopřivnici (včetně
místních částí) formou dotací na nájmy, činnost a akce.
Fyzické a právnické osoby působící v tématických oblastech dotačního
programu na území města Kopřivnice a místních částí.
Územní obvod města Kopřivnice a místních částí. V jiném případě je
nutnou podmínkou, aby sídlo žadatele bylo v územním obvodě
poskytovatele.
Finanční prostředky budou vybranému žadateli poskytnuty po podpisu
příslušné smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podmínek
uvedených ve smlouvě, a to: převodem finanční dotace z rozpočtu města na
účet předkladatele projektu, vystavením šeku příjemci dotace nebo
převzetím částky v hotovosti v pokladně města.
Uznatelnými náklady jsou náklady, které:
1. vznikly příjemci v přímé souvislosti s činností,
2. byly vynaloženy v souladu s podmínkami schváleného a vyhlášeného
dotačního programu,
3. byly uhrazeny v období uznatelnosti nákladů stanovených smluvním
vztahem a vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
- Finanční odměny, mzdy, platy včetně dohod o pracovní činnosti a
provedení práce a související platby
- občerstvení, stravování, nákupy potravin (mimo pitný režim uvedený
přímo v účelu smlouvy)
- dary finanční i nefinanční povahy (netýká se cen v rámci soutěží).
Žádosti se předkládají dle čl. 5 a 6 Zásad pro poskytování účelových dotací
města Kopřivnice na předepsaném formuláři s vyplněnými požadovanými
údaji.
Viz Zásady čl. 5 odst. 6 (příspěvkové organizace zřízené městem
Kopřivnice doloží povinné doklady mimo body a), b), c) a čl. 6
Do 14.01.2014
Do 31.03.2014
Do 11.08.2014
Výše uvedené termíny a jednotlivé účely je nutno dodržet.
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:

UPOZORNĚNÍ:

Vendulka Sopúchová
(7. patro, dveře č. 768)
E-mail: vendula.sopuchova@koprivnice.cz,
Tel.: 556 879 764
Poskytovatel dotace je oprávněn odebrat příjemci poskytnutou dotaci
v případě zjištění porušení zásad pro poskytování účelových dotací města
Kopřivnice a tohoto vyhlášeného dotačního programu

