Pomůcka k vyplnění žádosti o dotaci z rozpočtu
města Červený Kostelec
Žádost typu B - pro dotaci na jednotlivý projekt - akci
Oblast podpory: vyberte tu oblast, z předložených pěti variant, do které spadá váš projekt/akce
a označte křížkem
Popis projektu - akce: uveďte stručný popis z věcného pohledu - co je podstatou projektu/akce
a dále uveďte jaký přínos pro veřejnost by akce měla mít, koho by měla oslovit (pro jaký okruh
lidí je určeno, zda je to pro občany z našeho města), k čemu napomoci (prevence proti násilí,
proti znečišťování města, rozšíření mimoškolní zájmové činnosti dětí, apod.), jaký význam má
pro udržení tradic či vytvoření tradice nové, zda se akce uskuteční v Č.Kostelci nebo jinde, apod.
Aktivity vedoucí k prezentaci města:
zde uvést, jakým způsobem bude zajištěna publicita městem podpořené akce,
zdůraznění určitého společenského přesahu projektu/akce, vhodným způsobem prezentovat
proč je dobře, že právě tento projekt/akci město finančně podpoří
(článek ve Zpravodaji, v Náchodském deníku, upoutávka na facebooku, na webu města, tištěný
leták apod. - vždy s uvedením toho, že projekt spolufinancuje město - podle pravidel publicity,
uvedených v dotačním programu města)
Celkové předpokládané náklady:
součet předpokládaných nákladů (výdajů) na akci - celkové číslo z přiložené
povinné přílohy "Celkové plánované finanční náklady na projekt/akci"
Příloha již podrobněji rozepisuje o jaké náklady se jedná, tak aby bylo možno určit, které
náklady (výdaje) jsou uznatelné a které jsou pro účel dotace neuznatelné. Podrobně je
určeno co je uznatelný a co je neuznatelný výdaj v bodě 8. "Dotačního programu" (stránky 6 až 8).
Celková požadovaná dotace: požadovat lze až 100 % krytí uznatelných výdajů a zároveň
ne více než 75% celkových nákladů (obě podmínky platí současně)
o konečné výši přidělené dotace rozhodne rada města nebo zastupitelstvo města
Povinné přílohy:
prezenční listina, pokud je k datu podání žádosti již známa účast na projektu/akci (např. tábor)
celkové plánované finanční náklady na projekt/akci - jedná se o finanční rozpočet,
obsahující zejména uznatelné výdaje, ze kterého je vidět i případná závislost výše výdajů na
počtu účastníků akce
Počet listů přílohy: součet listů za všechny přílohy, které jsou součástí žádosti

