Městys Kunvald
Kunvald 40, 561 81 Kunvald
Zastupitelstvo městyse Kunvald na svém zasedání dne 14. 01. 2021 usnesením č. 26/2021 – 4b)
vyhlásilo dotační program:
PROGRAM Č. 1
„PODPORA ČINNOSTI A PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V MĚSTYSI KUNVALD “.
Účel:
Podpora činnosti sportovních klubů, zájmových organizací a spolků v oblasti práce s dětmi
a mládeží.
Podpora sportovní a zájmové činnosti, a to především zlepšení příležitostí k využití volného
času dětí a mládeže vytvářením možností sportovního nebo zájmového vyžití.
Program je určen na pokrytí nákladů spojených s činností dětí a mládeže, na podporu akcí
pořádaných pro děti a mládež (např. tábory, akce, turnaje apod.), včetně možnosti pořízení vybavení
či potřeb sloužících k dotované sportovní nebo zájmové činnosti.
Důvod podpory stanoveného účelu:
Zlepšení příležitosti zejména dětí a mládeže ke smysluplnému využití volného času
vytvářením možností sportovního nebo zájmového vyžití.
Celkový objem finančních prostředků schválených v rozpočtu běžného kalendářního roku
městyse na podporu stanoveného účelu:
100.000 Kč
Maximální výše dotace pro jednotlivého žadatele a rok:
15.000 Kč
Okruh způsobilých žadatelů:
Neziskové subjekty (obecně prospěšné společnosti, spolky, kluby aj.), právnické osoby.
Lhůty pro podání žádosti:
Od 01. 03. 2021 do 30. 04. 2021

Kritéria pro hodnocení žádosti
Kriterium
Bodové hodnocení
Podíl dětí a mládeže v členské Více než 30 % - 10 bodů
základně
Aktivní účast v soutěžích dětí a Doložená účast v jedné soutěži
mládeže – počet soutěží za = 5 bodů
uplynulý rok
Velikost cílové skupiny
Do 10 dětí – 5 bodů
Celoroční práce s dětmi
Ano – 5 bodů
Propagace městyse
Ano – 5 bodů

Bodové hodnocení
Méně než 30 % - 5 bodů

Nad 10 dětí včetně – 10 bodů
Ne - 0 bodů
Ne - 0 bodů

Lhůty pro hodnocení a rozhodnutí o žádosti:
Hodnotící komise projedná žádosti nejdéle do 10 kalendářních dní od ukončení termínu pro
jejich podávání a zároveň vypracuje doporučení pro zastupitelstvo městyse Kunvald. Zastupitelstvo
městyse Kunvald projedná žádosti na základě doporučení hodnotící komise na svém nejbližším
zasedání.
Podmínky pro poskytnutí podpory:
 Dle Pravidel pro poskytování dotací Městyse Kunvald.
 Žadatel bez výhrad souhlasí se zásadami a podmínkami pro přiznání podpory stanovených
Pravidly pro poskytování dotací Městyse Kunvald a tímto Programem.
 Žadatel nesmí podat žádost na stejnou akci do více vyhlášených Programů městyse Kunvald
 Dotace je poskytována po realizaci akcí v termínu/termínech, uvedených v podmínkách
písemné veřejnoprávní smlouvy, která dále stanoví mj. termín a podmínky vyúčtování
poskytnuté dotace (např. doložení publicity poskytovatele dotace).
 Dotace musí být vyčerpána a vyúčtována v souladu s ustanoveními uzavřené veřejnoprávní
smlouvy.
 Dotaci je možné využít na pokrytí více akcí pořádaných během roku, pokud jejich účel
neodporuje účelu stanovenému v tomto programu a podmínkám uzavřené veřejnosprávní
smlouvy.
Z poskytnuté účelové dotace nemůže příjemce hradit tzv. neuznatelné náklady, zejména:
- pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
- zálohové platby,
- leasingové splátky,
- pokuty, penále, úroky z prodlení, škody,
- pojištění,
- mzdy nebo ostatní osobní náklady (nevztahuje se na odměny trenérů, rozhodčích a poroty),
- náklady na stravné, pohoštění a dary, s výjimkou zabezpečení občerstvení účastníků soutěží
a věcných cen pro účastníky soutěží,
- náklady na nákup alkoholických a tabákových výrobků,
- náklady na telefonní hovory a telefonní karty,
- náklady spojené se zahraničními cestami.
Kontaktní osoby
Ing. Josef Paďour, Alena Morávková
Úřad městyse Kunvald, Kunvald 40, 561 81 Kunvald
Tel. 465 619 160, e-mail: obec@kunvald.info
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