ŽÁDOST O DOTACI
Údaje podatelny MÚ Kopřivnice:

Údaje k 31.10.2011

KÓD DOTAČNÍHO PROGRAMU 1/OŠK/2012
TÉMA (1, 2, 3, 4, 5)

1, 2

Název projektu: Dotace na činnost a na nájmy mládeže do 21 let

Územní působnost a místo realizace projektu: Kopřivnice

Žadatel o dotaci (název subjektu), právní
forma (typ organizace):

Občanské sdružení KA

Komentář [PS1]: Název musí
být shodný s dokladem o právní
subjektivitě!

Adresa žadatele (shodná s dokladem
o právní subjektivitě):
Ulice: Štefániková

Č. p.:

1163

Obec:

Kopřivnice

PSČ:

742 21

IČ:

5656898999

E-mail:

oskaaaa@seznam.cz

Č. ú.:

55555555555/0800

www: osKAAA.cz

Fax:

Adresa pro doručování:
Osoby oprávněné podepisovat smlouvy:
Karel Novák

Kontakt:
tel. 732 626 246

e-mail: oskaaa@seznam.cz

tel.

e-mail:

tel.

e-mail:

Osoby odpovědné za projekt,
kontaktní osoby:
Jana Nováková

Kontakt:
tel. 732 626 246

e-mail: oskaaa@seznam.cz

tel.

e-mail:

tel.

e-mail:

2

ŽÁDOST O DOTACI
Předpokládané celkové náklady – finanční rozpočet projektu dle položek:
u žádosti na činnost a nájmy doložte potřebné údaje – viz. strana 4 žádosti o dotaci
položka (označit investice)

dotace*

Kč
ostatní

Kč
dotace* ostatní

položka (označit investice)

20 000
20 000

doprava

38 000

sportovní náčiní
Nájem

48000
14000

Mzda trenérům

* uznatelné náklady hrazené z dotace – viz. čl.2 písm. o) Zásad pro poskytování dotací
Náklady celkem: 140.000,- Kč
-

z toho vlastní zdroje: 58.000 Kč, tj. 41 % celkových nákladů

-

z toho jiné zdroje:

Kč, tj.

% celkových nákladů

Žádáme o uznatelné náklady dle čl.4 ods.3 - označte křížkem:

a)

b) x

datum od: 30.6.2012

Požadovaná výše dotace: 82. 000 Kč, tj. 59 % celkových nákladů
TERMÍN REALIZACE PROJEKTU: leden - prosinec 2012

Při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace předloží žadatel podle čl.5 odst.6 k nahlédnutí doklady
v originále zaměstnanci příslušného odboru.
Dotace a granty města Kopřivnice poskytnuté v minulosti :
Rok:
2010
Rok:
2011
Rok:
2011
Cíl projektu
(čeho chcete v rámci
projektu dosáhnout, co
bude výsledkem):

Cílová skupina
(věkové kategorie
účastníků akce)

Částka:
5.000,- Kč
Částka:
15.000,- Kč
Částka:
15.000,- Kč

Na co byla dotace poskytnuta:
Nájem mládeže do 19 let
Na co byla dotace poskytnuta:
Nájem mládeže do 19 let
Na co byla dotace poskytnuta:
Činnost mládeže do 19 let
Umožnit dětem aktivní využití volného času.
Postup do výši soutěže.
Rozšíření členské základny.
Věkové kategorie účastníků akce:

Předpokládaný počet účastníků
(např. účast v předchozím ročníku)

10 - 15 let

50

15-19 let

40

19 - 21 let

10

nad 21 let

100
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Spolupracující
subjekt(y):

Způsob
spolupráce:

Personální zajištění
realizace projektu:

Zajištění
supervize –
odborný dohled
nad realizací
projektu:

vedení občanského sdružení,
trenéři

Popis výchozího
stavu:

Občanské sdružení KA

V klubu je v současné době 100 členů (mládeže). Všechny týmy hrají okresní soutěž. Ročně
pořádáme dva turnaje. V létě organizujeme soustředění pro mládež.

Navrhovaný postup
při realizaci projektu
(kroky a metody
vedoucí k dosažení cíle Nábor mládeže do klubu. Tréninky viz příloha rozvrh hodin družstev na sportovišti.
projektu, plán
eventuální činnosti pro
mládež do 21 let.):
Účel projektu
(jaký bude mít projekt
efekt
Využití volného času mládeže. Podpora tělesného zdraví.
a přínos pro město či
cílovou skupinu):
Časový plán realizace
leden až červen - tréninky + zápasy
projektu:
červenec - soustředění
září až listopad - tréninky + zápasy

Výše ročního
členského příspěvku 1.200,- Kč aktivní mládež
(rozdělte dle vašich
1.500,- Kč dospělí (aktivní)
kritérií, např. kolik
platí děti, kolik
200,- Kč neaktivní členové
dospělí atd.):
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a se
zveřejněním identifikačních údajů o mé osobě (subjektu) a výši poskytnuté dotace na webových stránkách
poskytovatele (města) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů:
Datum, podpis odpovědné osoby,
případně i razítko organizace:
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PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
Dotace na činnost (téma č. 2), trenérskou činnost (téma č. 4) a dotace na nájmy a služby s nájmem
spojené nebo energetické náklady (v případě provozování vlastního zařízení) spojené s činnosti
mládeže do 21 let (téma č. 1). Jedná se o sportoviště na území města Kopřivnice popř. místních částí.
CELKEM ČLENŮ:

1)

CELKOVÉ NÁKLADY
NA DOPRAVU: 3)
TRADICE SPORTU
VE MĚSTĚ: 4)
ÚROVEŇ SOUTĚŽÍ /
POČET TRENÉRŮ 5):

200

z toho mládež do
21 let s trv.
pobytem
v Kopřivnici 2)

40.000,- Kč

z toho pro mládež
do 21 let

100

z toho mládež do
21 let s jiným trv.
pobytem než
v Kopřivnici 2)

0

20.000,-

z toho pro dospělé

20.000,-

r. 1993
Příklad: Muži A - krajský přebor

starší dorost - okresní soutěž

1
2

Muži - okresní soutěž

1

mladší dorost - okresní soutěž

2

CELKOVÝ POČET TRENÉRŮ S LICENCI 5) : 4
1)

započítejte pouze řádně registrované členy, kteří vykonávají soustavnou a zároveň pravidelnou sportovní nebo
volnočasovou činnost (nikoliv školičky, kurzy (včetně aktivit pro MŠ a ZŠ) či jinak časové omezené
a komerční aktivity).
2)
členové, kteří nepřekročí v posuzovaném období 21 let
3)
náklady na dopravu mládeže do 21 let v týmu dospělých se započítává do nákladu mládeže do 21 let, pokud v týmu
dospělých je min. 80% mládeže do 21 let.
4)
uveďte rok od kterého se datuje organizovaná činnost daného sportu ve městě
5)
počet trenérů s platnou licencí v daném sportu, kteří jsou v daném roce aktivně zapojeni do tréninkové činnosti.
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Název sportoviště (prostory využívané v posuzovaném období)
Název družstva (jen
mládež do 21 let)
mladší dorost
starší dorost

ZS tělocvična 2

Cena za 1hod. nájmu
CELKEM v KČ
CELKEM na všechny sportoviště

letní stadion - ovál

50
50

20
20

265
26500

200
8000
48000

plavecký bazén
Počet hodin v posuzovaném období
5
5

1350
13500

0
CELKEM požadovaná výše dotace:

0

0

0

0

48 000,- Kč

Povinnou přílohou dotace na nájmy je rozvrh hodin družstev na sportovištích (včetně rozlišení ročního období).
Podmínkou pro poskytnutí dotace na nájmy mládeže do 21 let se poskytuje jen v případě pokud v týmu dospělých je min. 80% mládeže do 21 let.
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a se zveřejněním identifikačních údajů o mé osobě (subjektu) a výši
poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele (města) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů:
Datum, podpis odpovědné osoby, případně i razítko organizace

01.11.2011 Karel Novák

