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Vyhlášení dotačního programu města Králíky pro rok 2010

Na základě schváleného dokumentu „Pravidla pro poskytování veřejné podpory – Dotační program města 
Králíky“ (dále jen Pravidla) - schválena č.j. ZM/2009/02/022  a na základě pověření  RM Králíky č.j. 
2009/07/095 vypisuje vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy dotační řízení pro nestátní neziskové 
subjekty a fyzické osoby zabývající se spolkovou a zájmovou činností na území města Králíky. Pro účely 
dotačního a příspěvkového řízení (dále jen dotační řízení) se nestátními neziskovými subjekty rozumí 
občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby vyvíjející veřejně 
prospěšnou činnost. Účelem dotačního řízení je zajistit podporu města výše uvedeným subjektům v jejich 
aktivitách. 

Rozdělení oblasti podpory:

1. Granty (paragraf 3419 rozpočtu města)
 Rozdělení finančních prostředků na jednotlivé grantové programy:
Oblast  sportu  (pouze  pro 
tělovýchovné jednoty):

Kč 150 tis.

Oblast kultury a společen- 
ských aktivit

Kč 50 tis.

Oblast sociálních služeb:

Kč 30 tis.

Oblast podpory činnosti 
tělesně hendikep. občanů, 
klubu seniorů:

Kč 20 tis.

Finanční prostředky jsou přiděleny do prvního kola. V případě jejich nevyčerpání bude vyhlášeno druhé kolo.

  Podání žádosti
Žádost ve dvou vyhotoveních (jeden originál a jedna kopie) je nutno doručit v uzavřené obálce, která bude označena 
„Dotační program města Králíky „  a na uzavření opatřena razítkem a podpisem žadatele na adresu: 

Město Králíky
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Velké náměstí 5
561 69 Králíky

Jiná forma podpory organizací, která podléhá grantovému řízení, nebude městem podpořena (žádosti mimo termín, 
žádosti mimo předepsaný formulář, žádosti podávané mimo odbor školství, kultury a tělovýchovy).

  Termíny uzávěrek přihlášek
Rada města Králíky vyhlašuje pro rok 2010 termíny pro podání žádosti o dotační titul. Žadatelé mohou podávat své  
žádosti na příslušné období do:

1. kolo: 30. 04. 2010
2. kolo: 31. 08. 2010 (pouze v případě vyhlášení 2. kola)

V případě zaslání poštou je rozhodující datum poštovního razítka.
Žádost lze podat elektronicky – viz. bod 3.1.3 písmeno l) Směrnice, v tomto případě žadatel musí splnit podmínky dle  
článku 11 odst. 4) schválených Pravidel pro poskytování veřejné podpory.

2. Přímé příspěvky
    Přímé dotace z rozpočtu města – 30 tis. Kč (paragraf 3419 rozpočtu města). Určeno zejména pro podporu činnosti 
organizací typu (Linka důvěry, SONS atd.).
    Podání žádosti – písemně (dopis, mail) v průběhu účetního roku.

Bc. Jan Divíšek
    vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy

  v.r.

Vyvěšeno na úřední desce dne 11. 3. 2010
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