
Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

v souladu se Statutem Fondu obce Radimovice 

 

Název programu VOLNOČASOVÉ  AKTIVITY  2016 

Termín realizace aktivit 01/2016 – 12/2016 

Celkový finanční objem 

určený pro toto vyhlášení 

programu 

 

21.116,10 Kč 

Maximální výše dotace 10.500,- Kč 

Lhůta pro podání žádosti Od 4.4.2016 do 6.5.2016 do 12.00 hodin  

Žadatel může v rámci této výzvy podat max. 2 žádosti 

v rámci každého podprogramu 

Uznatelné náklady Od 1. 1. 2016 do 9. 12. 2016 (nejpozději však k datu 

ukončení projektu) 

 

 

Okruh žadatelů Fyzické osoby podnikající, právnické osoby, nestátní 

neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, 

občanská sdružení, spolky 

Forma podpory Účelová dotace neinvestičního charakteru 

Lokalizace   Na katastrálním území obce Radimovice (nevztahuje se 

na jednorázové sportovní nebo kulturní akce) 

 Veřejně přístupné místo pro veřejnost bez vstupného pro 

diváky a fanoušky (mimo divadelní činnosti) 

Podprogramy  Podpora pravidelné sportovní činnosti  

(pronájem sportovišť, víceúčelových sálů, nákup 

materiálu a majetku pro sportovní činnost, opravy a 

udržování sportovišť nebo jejich vybavení, úhrada 

provozních a mzdových nákladů souvisejících s údržbou 

sportovišť)  

 Veřejné jednorázové sportovní nebo kulturní akce 

    (propagace, pronájem sportovišť, kulturních zařízení,       

technické zabezpečení akce, odměny a ceny pro     

účastníky, diplomy, cestovné, stravné) 

 Podpora divadelní činnosti 

(pronájem kulturního zařízení, propagace, nákup 

kostýmů, kulis, úhrada divadelnímu souboru za 

produkci) 

 Podpora činností v oblasti rozvoje dětí a mládeže 

(technické zabezpečení, pronájem prostor, nákup 

materiálu a hmotného majetku pro potřeby dětí a 

mládeže, cestovné, stravné) 

Minimální spoluúčast 

žadatele 

30 % (po odečtení příjmů z případného startovného) 

Způsob, termín a místo 

podání žádosti 

Podepsaný originál žádosti předkládá žadatel písemně na 

adresu Obecní úřad Radimovice, č.p. 47, 463 44 Sychrov. 

Obálku označit „Neotvírat – volnočasové aktivity 2016" do 

6.5.2016 do 12.00 hodin 

Požadovaný obsah žádosti Viz. samostatný formulář 

Způsob hodnocení, 

hodnotící kritéria, bodová 

škála kritérií, váhy kritérií 

Administrativní kontrola žádosti – garant 

Posouzení a schválení žádosti – Hodnotící orgán 

 

Hodnotící kritéria: 

 



 

 Název hodnotícího 

kritéria 

Bodové 

hodnocení 

Váha 

kritéria 

Forma právní subjektivity 

žadatele 

0 - 10 bodů 20 % 

Vazba projektu na další 

aktivity v území 

0 - 5 bodů 20 % 

Výše spolufinancování ze 

strany obce 

0 - 15 bodů 30 % 

Velikost cílové skupiny 0 - 10 bodů 30 % 
 

Lhůty pro rozhodnutí o 

žádosti 

Do 30.06.2016 – rozhodnutí zastupitelstva obce 

(Hodnotícího orgánu) o přidělení dotace 

Oznámení o 

schválení/neschválení 

dotace 

Písemně do 15 dnů od ověřeného usnesení zastupitelstva 

obce 

Forma poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace 

z rozpočtu obce 

Způsob publicity projektu Dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy 

Platební podmínky Hotovostní platbou nebo bankovním převodem po podpisu 

smlouvy na základě předložených daňových dokladů 

žadatele. Platba bude provedena do 15 dnů po předložení 

úplného a včas doručeného závěrečného vyúčtování 

projektu. Upřesnění bude ve veřejnoprávní smlouvě o 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce. 

Nepřijatelné výdaje, které 

nelze hradit z dotace 

Alkoholické nápoje a omamné a psychotropní látky, dětské 

tábory 

Závěrečné vyhodnocení 

projektu 

Závěrečná zpráva o realizaci projektu, viz. formulář 

„Závěrečná zpráva“ vč. dvou fotografií z realizace 

projektu. Závěrečná zpráva musí být předložena do 30 

kalendářních dní po ukončení realizace projektu nebo do 

termínu uvedeném ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace 

 

 Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo nerozdělit všechny finanční prostředky 

alokované v této výzvě. 

 Na poskytnutí dotace není právní nárok 

 V případě poskytnutí účelové dotace bude žadatel postupovat dle Statutu účelového 

Fondu obce Radimovice a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

z rozpočtu obce  

 

V Radimovicích dne: 4.4.2016 

        ..................................... 

        Mgr. Dagmar Šrytrová 

                  starostka 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce OÚ dne: 4.4.2016 

Svěšeno z úřední desky OÚ dne: 6.5.2016 


