Program poskytování dotací na podporu volnočasových aktivit
v roce 2018

Město České Velenice zveřejňuje Program poskytování neinvestičních dotací na podporu
volnočasových aktivit na rok 2018:
-

v oblasti tělovýchovy a sportu
v oblasti kultury a cestovního ruchu

Důvodem je podpora zájmové činnosti a rozvoj volnočasových aktivit dětí , mládeže i dospělých
občanů Města České Velenice v těchto oblastech , přispění na jejich celoroční činnost, na
jednorázové akce i na reprezentaci města.
Předpokládaný roční objem peněžních prostředků poskytnutých v rámci tohoto programu je:
-

tělovýchova a sport
kultura

100 000,- Kč
100 000,- Kč

Maximální výše příspěvku na jednu žádost v témž kalendářním roce je 20 000,- Kč.
Dotaci v oblasti tělovýchovy a sportu lze použít:
a) na konkrétní jednorázovou akci sportovního charakteru pořádanou v Č. Velenicích
b) na pořízení sportovního vybavení
c) na reprezentaci města na významných sportovních soutěžích
Dotaci na kulturu a cestovní ruch lze použít:
a) na konkrétní jednorázovou akci kulturního nebo kulturně-společenského charakteru
pořádanou v Českých Velenicích
b) reprezentaci města na významné mezinárodní kulturní nebo kulturně-společenské akci nebo
na festivalu celostátního nebo regionálního významu
c) pořízení vybavení pro činnost v oblasti kultury

Žádost o příspěvek:
podává žadatel písemně na předepsaném formuláři - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
České Velenice - na podatelně Městského úřadu České Velenice nebo prostřednictvím pošty na
adresu Městského úřadu České Velenice, Revoluční 228, 378 10 České Velenice. Vzor formuláře
žádosti je uveden v příloze tohoto programu a zároveň je k dispozici na oficiálních internetových
stránkách města www.velenice.cz –úřední deska - pod záložkou finanční záležitosti nebo také

v podatelně Městského úřadu. Žádost musí být řádně vyplněna a podepsána žadatelem nebo jeho
statutárním zástupcem.

Posuzování žádostí:
Doručené žádosti o dotaci budou předloženy příslušné komisi (sportovní, kulturní). Komise
zkontroluje formální správnost a úplnost žádostí a spolu s vyjádřením, zda žádost doporučují či
nedoporučují ke schválení ji předloží ke konečnému rozhodnutí na nejbližší jednání Rady města.
Příslušná komise může též doporučit výši dotace.
Termíny pro podávání žádostí:
1. 15. 03. 2018 – 31. 03. 2018
2. 15. 10. 2018 – 31. 10. 2018

Dotace poskytnuté z rozpočtu města České Velenice podléhají vyúčtování na předepsaném tiskopise
- Vyúčtování dotace, který je rovněž přílohou tohoto programu.

Přílohy: Žádost o poskytnutí dotace pro sportovní komisi
Žádost o poskytnutí dotace pro kulturní komisi
Vyúčtování dotace

V Českých Velenicích dne 15. 11. 2017

Ing. Jaromír Slíva, MBA
starosta
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