DOTAČNÍ PROGRAM Č. 2/OSV/2013
Prevence kriminality a protidrogové prevence 2013 –
Bezpečné prázdniny
Cílem programu je podpořit naplňování strategických a
koncepčních materiálů města (Strategický plán města Kopřivnice
pro období 2007 – 2022, Plán zdraví a kvality života - aktivity
vedoucí k naplnění tzv. 10P - zdravemesto.koprivnice.org a
Program prevence kriminality a protidrogové prevence
CÍL PROGRAMU: v Kopřivnici na léta 2012-2013 a další) v oblasti prevence
kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici.
Základním cílem tohoto programu je podpora aktivního trávení
volného času dětí a mládeže (zejména náctiletých)
prostřednictvím nabídky zážitkových aktivit - jednorázových i
pravidelných akcí v období letních prázdnin.

NÁZEV PROGRAMU:

Bezpečné prázdniny aneb jak v létě zabavit mládež. Program
zahrnuje podporu činností, které jsou otevřené všem dětem a
POPIS PROGRAMU (TÉMATA):
mládeži. V rámci tohoto programu jsou poskytovány pouze
neinvestiční finanční prostředky.

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROJEKTU:

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PROGRAMU:

VYMEZENÍ OKRUHU ŽADATELŮ:
LOKALIZACE PROJEKTU:

Soulad projektu s vyhlášeným programem a jeho podmínkami, s
principy Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 a principy
udržitelného rozvoje (zdravemesto.koprivnice.org), s cíli platného
Programu prevence kriminality a protidrogové prevence
v Kopřivnici na léta 2012-2013.
Efektivní využití finančních prostředků.
Soulad s obecně platnými právními předpisy.
Přijaté žádosti bude posuzovat pracovní skupina pro poskytování
účelových dotací města a prostřednictvím příslušného odboru
předloží doporučení radě resp. zastupitelstvu města ke schválení.
Podpora pořádání volnočasových aktivit vykazujích
nízké náklady pro děti a mládež v Kopřivnici v době
letních prázdnin. Podmínkou poskytnutí dotace je zapojení
neorganizovaných dětí a mládeže z Kopřivnice. Za
„neorganizované děti a mládež“ se pro účely tohoto programu
považují děti a mládež, které nejsou registrovanými členy
pořadatele akce. Budou upřednostňovány jednorázové akce. Bude
kladen důraz na oslovení cílové skupiny náctiletých (nutno popsat
v žádosti).
Právnické nebo fyzické osoby, které mají sídlo v územním
obvodu města Kopřivnice, nebo realizují projekt v územním
obvodu města Kopřivnice.
Územní obvod města Kopřivnice a místních částí.

PLATEBNÍ PODMÍNKY: Do 30 dnů po uzavření smlouvy na účet žadatele.
Uznatelnými náklady jsou nezbytné náklady, které:
1) vznikly v přímé souvislosti s realizovaným projektem
2) byly vynaloženy v souladu se smluvními podmínkami a
podmínkami vyhlášeného dotačního programu
UZNATELNÉ NÁKLADY:
3) byly uhrazeny v kalendářním roce, na který je dotace
poskytnuta a vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a
hospodárnosti
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Náklady investičního charakteru, dary (mimo drobných cen
NEUZNATELNÉ NÁKLADY: v rámci soutěží) a pohoštění (mimo pitný režim – čaj, minerálka
pro aktivní účastníky a pořadatele).
Žádosti se předkládají dle čl. 5 a 6 Zásad pro poskytování
OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI: účelových dotací města Kopřivnice na předepsaném formuláři
s vyplněnými požadovanými údaji (dále jen „Zásady“).
Viz Zásady čl. 5 odst 6 a čl. 6.
POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI:
TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
TERMÍN VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:
MÍSTO A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

UPOZORNĚNÍ:

30.4. 2013
Výše uvedený termín a účel je nutno dodržet.
Nejpozději do 15 dnů po schválení v orgánech města.
Podatelna Městského úřadu Kopřivnice (blíže viz Zásady).
Žádost bude označena heslem „dotační řízení“.
Městský úřad Kopřivnice
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Kontaktní osoba:
Mgr. Blanka Mikundová (2. patro, dveře č. 246)
E-mail: blanka.mikundova@koprivnice.cz
Tel.: 556 879 470
Žadatel je povinen řídit se platnými Zásadami pro poskytování
účelových dotací města Kopřivnice.
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