Městys Kunvald
Kunvald 40, 561 81 Kunvald
Zastupitelstvo městyse Kunvald na svém zasedání dne 14. 01. 2021 usnesením č. 26/2021 –
4e) vyhlásilo dotační program:
PROGRAM Č. 4
„INDIVIDUÁLNÍ DOTACE“
Účel:
Cílem dotačního programu je podpora zájmových organizací, spolků, sportovních
klubů, tělocvičných jednot, atp., zejména na materiální a technické vybavení, údržbu a opravy
zařízení v jejich vlastnictví, které prokazatelně zlepší prostředí a podmínky pro spolkovou,
zájmovou či sportovní činnost výše uvedených uskupení a jejich členů, dále podpora kulturních akcí
pořádaných k významným výročím spolků a organizací pracujících v Kunvaldu.

Důvod podpory stanoveného účelu:
Podpora realizace projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným
z jiných programů vyhlášených Městysem Kunvald.
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků schválených v rozpočtu běžného
kalendářního roku městyse na podporu stanoveného účelu:
100.000 Kč
Maximální výše dotace na jednotlivou žádost:
Dotace je poskytována formou investiční nebo neinvestiční dotace do max. výše 90 %
celkových uznatelných nákladů, minimální spoluúčast žadatele činí 10 % celkových
uznatelných nákladů.
Investiční dotace – na rekonstrukci, modernizaci, při níž je majetek zhodnocován, nebo jde
o pořízení nové investice (dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tisíc Kč). Rekonstrukcí se
rozumí stavební zásahy na majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo
technických parametrů. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo rozšíření
použitelnosti majetku.
Neinvestiční dotace – na opravy a udržování, při kterých nedochází ke zhodnocení majetku,
pouze k jeho údržbě a pořízení předmětů neinvestičního charakteru (do 40 tisíc Kč). Opravou
se rozumí odstraňování fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do
předchozího a provozuschopného stavu.
Okruh způsobilých žadatelů:

Neziskové právnické osoby (obecně prospěšné společnosti, spolky, kluby aj.).
Lhůty pro podání žádostí:
Celoročně/průběžně, počínaje 01. 03. 2021, nejdéle do 31. 08. 2021
Kritéria pro hodnocení žádosti:
- Kvalita projektu
- Reálný položkový rozpočet odpovídající aktuálním cenovým podmínkám
- Zajištění vícezdrojového financování
- Dosavadní činnost žadatele
- Přiměřenost požadované dotace a účelnost využití
Lhůty pro hodnocení a rozhodnutí o žádosti:
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 těmito podmínkami,
 Žadatel nesmí podat žádost na stejnou akci do více Programů městyse Kunvald,
 Dotace je poskytována na základě písemné veřejnoprávní smlouvy, která mj. stanoví
termíny a bližší podmínky vyúčtování dotace.
 Dotace musí být vyčerpána a vyúčtována v souladu s ustanoveními uzavřené
veřejnoprávní smlouvy.
Z poskytnuté účelové dotace žadatel (příjemce dotace) nemůže hradit tzv. neuznatelné
náklady, zejména:
- zálohové platby,
- leasingové splátky,
- pokuty, penále, úroky z prodlení, škody,
- pojištění,
- mzdy nebo ostatní osobní náklady a s tím související zákonné odvody žadatele,
- náklady na stravné, pohoštění a dary,
- náklady na nákup alkoholických nápojů a tabákových výrobků,
- náklady za telefonní hovory a telefonní karty,
- náklady spojené se zahraničními cestami,
- náklady spojené s prázdninovými pobyty.
Kontaktní osoby:
Ing. Josef Paďour, Alena Morávková
Úřad městyse Kunvald
Kunvald 40, 561 81 Kunvald
Tel. 465 619 160, e-mail: obec@kunvald.info
Vyvěšeno:
Sejmuto:

21.01.2021
22.04.2021

