Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Česká Skalice – granty pro děti a
mládež pro rok 2019
I. Úvodní ustanovení
1. Těmito pravidly se upravuje postup a podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města
Česká Skalice nestátním neziskovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám*), které
provozují veřejně prospěšnou činnost a volnočasové aktivity pro děti a mládež na území
města Česká Skalice v těchto oblastech:
· kultura
· sport a turistika
· životní prostředí
2. Žadatel může podat pouze 1 žádost pro danou oblast, pokud bude stejná podána ve více
oblastech, poskytovatel si vyhrazuje právo takové žádosti vyřadit.
II. Postup při poskytování dotací
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Vyhlášení bude provedeno prostřednictvím webových stránek města www.ceskaskalice.cz a
na úřední desce města od 1. 11. 2018 do 28. 6. 2019.
Písemné žádosti lze podávat průběžně do 28. 6. 2019 do 12,00 hodin osobně na
podatelnu MěÚ v sídle Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, nebo poštou.
O poskytnutí dotace rozhoduje Rada města Česká Skalice, resp. Zastupitelstvo města Česká
Skalice, do 30. 11. 2019.
Dotace se poskytuje na základě písemné žádosti dle vzoru uvedeného v příloze grantové
výzvy pro děti a mládež pro rok 2019.
Na dotaci není právní nárok a nemusí být poskytnuta v požadované výši.
Finanční podpora může dosáhnout odpovídajícímu počtu registrovaných dětí a mládeže
při dosažení 18 let věku, včetně, v daném rozpočtovaném roce. Její skutečná výše bude
záviset na počtu těchto dětí a mládeže bydlících ve městě Česká Skalice. Maximální výše
grantu na jedno dítě a mládežníka je 1 000 Kč. Předpokládaný finanční objem prostředků
určených pro tento program činí 550 000 Kč a je limitován objemem finančních prostředků,
který je vyčleněn na oblasti uvedené v článku I. odst. 1. těchto pravidel ve schváleném
rozpočtu města Česká Skalice na daný rozpočtový rok.
Dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem
a žadatelem. Vzorová smlouva o poskytnutí dotace je uvedena v příloze grantové výzvy
pro děti a mládež pro rok 2019.
Dotaci nelze použít na nákup darů (s výjimkou cen v soutěžích) a pohoštění.
III. Základní kritéria pro poskytnutí dotace

1.

Působnost na území města Česká Skalice.

1.

Je dáno příslušnými ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace.

IV. Způsob využití a vyúčtování dotace a kontrola

V. Závěrečné ustanovení
Tato pravidla byla schválena ZM Česká Skalice na svém 27. zasedání dne 17.9.2018, č. usnesení
27/I/11/IX/2018.
*) nevztahuje se na organizace zřízené a založené městem Česká Skalice a organizace napojené přímo
na rozpočet města

