DOTAČNÍ PROGRAM Č. 3/OŠK/2012
NÁZEV PROGRAMU:
CÍL PROGRAMU:

Program podpory aktivit v oblasti mezinárodních vztahů.
Cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce se zaměřením
především na aktivity s oficiálními partnerskými městy města
Kopřivnice. Účelem je finanční podpora mezinárodních aktivit.
1.

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:

dotace na aktivity s oficiálními partnerskými městy pořádané
na území města Kopřivnice a místních částí
2. dotace na aktivity s oficiálními partnerskými městy pořádané
na území některého z partnerských měst Kopřivnice
3. dotace na aktivity se zahraničními městy, které nejsou
oficiálními partnerskými městy města Kopřivnice, ale
dlouhodobě spolupracují s organizacemi působícími na území
města Kopřivnice.
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.
Dotace budou poskytovány na výměnu zkušeností v různých oblastech
například na podporu kulturně-společenských a osvětových aktivit,
sportovních aktivit aj.
Fyzické a právnické osoby působící na území města Kopřivnice a
místních částí. Žadatel musí realizovat podporovanou činnost
v územním obvodu poskytovatele nebo musí mít v územním obvodu
poskytovatele sídlo.
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 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.
Uznatelnými náklady jsou nezbytné 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.
Mzdové náklady kromě dohod, dary finanční i nefinanční povahy
(netýká se cen v rámci soutěží 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
průběžně
do 10 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:
Vendulka Sopúchová (7. patro, dveře č. 768)
E-mail: vendula.sopuchova@koprivnice.cz, Tel.: 556 879 764

