OBEC SOVĚTICE

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - Dotace

1) Dotace je určena na kulturní, společenské a sportovní akce žadatelů pořádaných na území obcí
Sovětice a Horní Černůtky, nebo osobám s trvalým pobytem v obcích (např. maturitní ples,
sportovní turnaj, podpora zájmových kroužků).
Dotace je poskytována za účelem organizování celoročních akcí (uspořádání dětského
karnevalu, plesu, zájezdu, turistického výletu, Vinobraní, Adventní výstavu, Dny koní, Hubertovi
jízdy, atd.), dále jen „akce“.
Dotace je poskytována za účelem podpory tělovýchovy a sportu (nákup vybavení, startovné,
atd.), dále jen „tělovýchova a sport“
Dotace je poskytována na podporu myslivosti. ( údržba prostor, nákup krmiva, nákup bažantů
atd.), dále jen „myslivost“
Dotace je poskytovaná na činnost mládeže. (soutěže, osvěta, naučné výlety atd.), dále jen
„činnost“
2) Finanční příspěvek není určen jednotlivcům pro soukromé účely.
3) Žádosti budou přijímány po celý kalendářní rok a průběžně schvalovány, až do vyčerpání
finančního limitu stanoveného Zastupitelstvem obce.
4) Na poskytnutí příspěvku, nebo jen části příspěvku nevzniká žádný právní nárok. Zastupitelstvo
obce bude posuzovat jednotlivé žádosti dle finančních možností obce a účelovosti těchto žádostí.
5) Vyúčtování nákladů bude provedeno po skončení akce a mělo by obsahovat název a místo
akce, počet účastníků a fakturu, paragon nebo jiný výdajový doklad.
6) Z poskytnuté dotace lze za dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti hradit pouze
následující výdaje vynaložené výhradně pro účely pořádání akce:
a) pronájem prostor a movitých věcí,
b) nákup drobných movitých věcí,
c) odměny a pohoštění pro účastníky akcí
d) náklady na propagaci akce (tisk, internet, rozhlas,…)
e) služby spojené s organizováním akcí (hudba, doprovodný program…)
f) Náklady uvedené v článku 1 této žádosti
7) Z poskytnuté dotace nelze hradit zejména:
g) mzdové náklady, odměny, cestovní a jiné náhrady pro pořadatele akce,
h) náklady na ubytování,
i) náklady na telefon
j) náklady, které svou výší zjevně neodpovídají rozsahu akce,
k) náklady na pronájem prostor
Registrační číslo: _____________________
(jen pro vnitřní potřebu)

Základní údaje o projektu:
•identifikace projektu ( název projektu, název spolku – žadatele, realizace projektu, počet účastníků – členů,
požadovaná částka na projekt)

Název akce (projektu):
Žadatel:
Předpokládaný datum a místo:
Počet účastníků:
Finanční příspěvek od obce: Kč

Základní údaje o žadateli:
•identifikaci žadatele (u fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště a je-li podnikatelem IČ,
pokud bylo přiděleno; u právnické osoby: název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a IČ, pokud bylo přiděleno)

Jméno / Název organizace:
Zastoupená:
Adresa:
E-mail:
Telefon / mobil:
IČO:

Finanční spoluúčast na projektu:
• (pokud je projekt financován z vlastních, či cizích zdrojů uveďte z jakých a v jaké výši)

Zdroje krytí (jiná spoluúčast)

v hodnotě (Kč)

Stručný popis projektu:

• (není podmínkou, ale může pomoci při rozhodování o pořadí a výši příspěvků)

Popis projektu ( přínos projektu )

Žadatel svým podpisem potvrzuje správnost a pravdivost uvedených údajů.

V
Dne:

Podpis žadatele

