Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Svazku obcí Jestřebí hory pro rok 2017

Základní informace
1.

Tato pravidla stanovují podmínky pro poskytování dotací nestátním neziskovým
organizacím se sídlem v členských obcích Svazku obcí Jestřebí hory (dále jen svazku).

2.

Žádost o dotaci je nutno zaslat poštou nebo předat osobně na adrese - Kancelář MAS
Království - Jestřebí hory, o.p.s., Palackého 793, 542 32 Úpice tak, aby ji administrátor
obdržel v písemné i elektronické podobě na aktuálním formuláři.

3.
4.

Termín odevzdání žádosti: 24. 11. 2016 - 5. 12. 2016 do 12 hodin
Žádost musí být podána na aktuálním formuláři a musí obsahovat dle zákona č.
250/2000 Sb. mimo jiné i:
Název organizace
Forma právní subjektivity
Sídlo/adresa
IČO
Bankovní spojení
Statutární zástupce
Osoby zastupující právnickou osobu
Osoby s podílem v této právnické osobě
Osoby, v nichž má přímý podíl, a výše tohoto podílu
Výčet akcí za rok 2016
Plán akcí na rok 2017
Počet členů a www
Název projektu
Cíle projektu
Odůvodnění žádosti
Popis projektu
Harmonogram realizace
Účel využití dotace
Osoba odpovědná za projekt
Patneři projektu
Náklady na projekt s jasným uvedením podílů - vlastního a dotačního
Seznam případných příloh
Čestná prohlášení
Uvedení - místo, datum, podpis a razítko žadatele
Způsobilý žadatel - nestátní nezisková organizace (např. spolek, ústav, obecně
prospěšná společnost, nadace, nadační fond), které mají IČO a sídlo na území SOJH. V
případě, že se žadatel dělí na nižší organizační složky, nebude na žádosti nižších složek
brán zřetel (např. oddíly tělovýchovných jednot, apod.). Každý subjekt si může podat
maximálně 1 žádost.

5.

6.

Maximální výše dotace na jednu žádost je 15 000 Kč a maximálně 70 % celkových
nákladů uvedených v žádosti na realizaci projektu.

7.

Dotace musí být využita na aktivity, které jsou součástí žádosti. Cílem grantového
programu je podpora konkrétní akce, nikoli běžné činnosti žadatele. Dotace bude proto
poskytnuta pouze na realizaci projektu. Uznatelné náklady: odměny pro účastníky,
propagace, nákup materiálu a služeb potřebných k zajištění akce, občerstvení,
pronájem, poštovné, cestovní náhrady aj. Neuznatelné náklady: nákup nemovitostí,
dlouhodobého hmotného investičního majetku, ostatní osobní náklady (DPP, DPČ),
mzdy, opravy vybavení aj.
Pokud nebudou uvedeny všechny údaje požadované v bodě 2, 3, 4, 5 nebude žádost
projednána.
Při schvalování dotací budou preferovány projekty vedoucí k reprezentaci a propagaci
svazku nejen v regionu, ale i mimo něj.

8.
9.

10. Při schvalování výše dotace bude přihlíženo (bez pořadí důležitosti):
a) k soustavné celoroční činnosti
b) k celkové finanční náročnosti projektu
c) k výši finanční spoluúčasti žadatele na projektu.
d) ke kvalitě zpracování žádosti
11. Žádosti projedná komise, která doporučí výboru svazku vybrané projekty s návrhem na
výši přidělené dotace. O žádostech rozhodne výbor svazku do 31. 12. 2016.
12. Výbor SOJH schválil na zasedání 18. 10. 2016 celkový objem finančních prostředků
vyčleněných z rozpočtu ve výši 70 000,-- Kč.
13. Výbor SOJH schválil na zasedání 18. 10. 2016 podporu s cílem podporovat občanské
aktivity v území a podpořit regionální akce.
14. Výbor svazku si může vyžádat doplnění chybějících údajů.
15. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
16. Mezi SOJH jako poskytovatelem dotace a příjemcem dotace bude uzavřena
veřejnoprávní smlouva.
17. Žadatel, který dotaci obdrží, je povinen umožnit pověřeným pracovníkům členských
obcí svazku a členům kontrolní komise svazku nahlédnout do svých účetních dokladů za
účelem kontroly správného použití dotace.
18. Žadatel je povinen předložit vyúčtování – závěrečná zpráva a kopie účetních dokladů
vztahujících se k dotaci do 30 dnů po jeho dokončení – nejpozději do 30. listopadu 2017
účetní svazku – Svazek obcí Jestřebí hory, Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší –
s výjimkou prosincových akcí. Pro tyto případy platí 10. leden 2018. Ve zprávě budou
zvýrazněny číslem smlouvy ty doklady, které byly využity z dotace.
19. Příjemce dotace je povinen vhodným způsobem informovat veřejnost, že projekt je
realizován s finanční pomocí svazku. Doklad o informování (fotografie, kopie informace
z místního tisku, novin, plakátu apod.) musí být předložen současně s vyúčtováním
dotace.
20. Nevyčerpanou část dotace je žadatel povinen vrátit do 30. prosince 2017.

21. Tato pravidla odpovídají zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
a zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a byla
projednána ve výboru svazku dne 18. 10. 2016.
22. V případě nedodržení pravidel bude svazek vymáhat dotaci zpět.
23. Kontakt pro konzultaci a administraci: kancelář MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s.,
Palackého 793, 542 32 Úpice, Dr. Jan Balcar, 777 851 871, balcar@kjh.cz, Radka
Jansová, 499 397 232, jansova@kjh.cz, www.jestrebihory.net.

