PODMÍNKY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO
NEZISKOVÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Z ROZPOČTU MĚSTA
STOCHOV

I.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
1) Fyzická osoba s trvalým pobytem ve Stochově
2) Právnická osoba – organizace, sdružení a spolky se sídlem ve Stochově, která
vznikla nejméně 12 měsíců před podáním žádostí.

II.

OBLAST PODPORY
1) Podpora sportovních a kulturních organizací, sdružení a spolků
2) Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů

III.

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
1) Dotace může být poskytnuta:
a) na pravidelnou zájmovou činnost s dětmi, mládeží a seniory
b) na provoz letních a zimních táborů
c) na zajištění provozu kluboven a sportovišť
d) na další vzdělávání vedoucích, trenérů, lektorů a cvičitelů
2) Dotace lze použít k úhradě nákladů především:
a) na nákup zařízení a vybavení pro činnost sportovních a volnočasových klubů
b) na nákup spotřebního materiálu pro činnost
c) k zajištění sportovní a kulturní činnosti
3) Minimální spoluúčast žadatele 20%

IV.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
1) Žádost je nedílnou součástí těchto podmínek (příloha č. 1) a lze si ji stáhnout
v elektronické podobě ze stránek města www.stochov.cz.
2) Žadatel předloží žádost prostřednictvím závazného formuláře – žádost o dotaci
2020
a) 1x v písemné podobě včetně všech povinných příloh v obálce označené
„Dotace – Kultura a sport“
b) 1 x v elektronické podobě Microsoft Word nebo PDF na e – mail
stochov@stochov.cz - uvést předmět zprávy – „Dotace – Kultura a sport“.
3) Přílohy:
Kopie výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, spolkového
rejstříku nebo jiný relevantní doklad prokazující právní subjektivitu žadatele,
výroční nebo obdobnou zprávu.
4) Termín pro podání žádosti bude uveden ve Výzvě k předkládání žádostí, která bude
zveřejněna na úřední desce MÚ Stochov a na www.stochov.cz.
5) Za správnost vyplněného formuláře odpovídá žadatel o dotaci.

V.

PO SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTÍ Zastupitelstvem města Stochov budou úspěšní žadatelé
vyzváni do 30 dnů k podpisu smlouvy. Schválená dotace bude vyplacena ve dvou
splátkách. Neúspěšní žadatelé budou do 30 dnů po projednání vyrozuměni písemně.

VI.

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
1) Bude odevzdáno nejpozději do konce února následujícího roku.
2) Bude obsahovat položkové vyúčtování finančních prostředků zpracované dle příloh
č. 1 a č. 2 vyúčtování.
3) Bude obsahovat písemné vyhodnocení akce, kde bude mimo jiné uveden termín
konání, počet účastníků apod.
4) Dokumentaci o finančním hospodaření příslušné akce musí vést příjemce dotace
zodpovědně, věrohodně a prokazatelně a toto hospodaření musí být kdykoliv
k
nahlédnutí kontrolním orgánům.

VII.

POSKYTOVATEL DOTACE
1) Vyhrazuje si právo při neúplnosti žádosti nebo nepravdivých údajích dotaci
neposkytnout.
2) v případě neoprávněného využití dotačních prostředků si vyhrazuje vrácení až 100%
poskytnuté dotace

VIII.

ORGANIZACE SE ZAVAZUJÍ,
1) V případě získání dotace budou město Stochov na svých webových stránkách a
všech materiálech uvádět jako sponzora
2) Přispívat svými články o činnosti do měsíčníku Naše město Stochov; tyto zašlou na
e-mailovou adresu: stochov@stochov.cz.
3) Informovat o připravovaných akcích prostřednictvím internetových stránek města
Stochov; tyto zašlou ve formátu dokument Word (příp. PDF) na e-mailovou adresu
stochov@stochov.cz.
4) K hospodárnému použití finančních prostředků v souladu s účely, pro které byly
poskytnuty.
5) K povinnosti umožnit orgánům města Stochov průběžnou a následnou kontrolu
originálních účetních písemností, vztahujících se k účtování přidělených finančních
prostředků

IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Žadatel podpisem svého oprávněného zástupce stvrzuje, že je srozuměn s Podmínkami města
Stochov pro poskytování dotací pro neziskové volnočasové aktivity a akceptuje je. Žadatel
podpisem svého oprávněného zástupce stvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a
nemá žádné závazky vůči státu a městu Stochov.
Žadatel stvrzuje formou prohlášení, že souhlasí se zpracováním osobních údajů žadatele ve
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, pro účely
dotačního řízení a zároveň prohlašuje, že je oprávněn použít osobní údaje třetích osob ve smyslu
ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, pokud jsou
uvedeny v žádosti či jejích přílohách.
Tyto podmínky byly schváleny Radou města Stochov dne 06.01.2020.

