PODMÍNKY
pro poskytnutí finančního příspěvku na činnost neziskové organizace.
(nedílná součást smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku)
tyto podmínky doplňují a nahrazují podmínky schválené zastupitelstvem obce Čermná nad Orlicí dne 16. prosince 2013
pod číslem usnesení: XVI/II/14
projednáno radou obce Čermná nad Orlicí dne 2. března 2016, číslo usnesení: 034/16/02
schváleno zastupitelstvem obce Čermná nad Orlicí dne 9. března 2016, číslo usnesení: VIII/2016/I/8

1. Charakter žadatele.
a. Nezisková organizace působící na území obce Čermná nad Orlicí;
b. právní subjektivita (přiděleno IČ);
c. zřízená e-mailová schránka pro elektronickou komunikaci.

2. Podmínky pro přidělení finančního příspěvku.
a.
b.
c.
d.

Předložení žádosti na schválených formulářích obce (dostupné na webu obce);
nejzazší termín podání žádosti: 15. leden roku, na který je příspěvek žádán;
bezproblémové vyúčtování příspěvku z předchozího roku, byl-li příspěvek poskytnut
podepsání smlouvy do 30. dubna roku, na který je příspěvek žádán.

3. Oblasti a podmínky poskytnutí finančního příspěvku.
Finanční příspěvek lze poskytnout na 3 základní kapitoly:
A. JEDNODENNÍ AKCE
B. VÍCEDENNÍ AKCE
C. PROVOZNÍ NÁKLADY A MTZ
a. Jednodenní akce.
I. Maximální výše poskytnutí finančního příspěvku
 70% celkových nákladů, bude-li na akci vybíráno vstupné, či účastnický poplatek,
 100% celkových nákladů, nebude-li na akci vybíráno vstupné či účastnický poplatek.
II. Podmínky poskytnutí finančního příspěvku
 akce bude pořádána na území obce,
 akce bude mít veřejný charakter.
III. Nepřípustné náklady hrazené z příspěvku obce
 mzdy,
 dohody o provedení práce,
 občerstvení určené k prodeji,
 provozní náklady (energie, pojištění).
b. Vícedenní akce.
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I. Maximální výše poskytnutí finančního příspěvku
 70% celkových nákladů, bude-li na akci vybíráno vstupné, či účastnický poplatek,
 100% celkových nákladů, nebude-li na akci vybíráno vstupné či účastnický poplatek.
II. Podmínky poskytnutí finančního příspěvku
 akce se mohou účastnit občané obce.
III. Nepřípustné náklady hrazené z příspěvku obce
 mzdy,
 dohody o provedení práce,
 občerstvení určené k prodeji,
 provozní náklady (energie, pojištění).
c. Provozní náklady a MTZ (Materiálně-technické zabezpečení)
I. Maximální výše poskytnutí finančního příspěvku
 40% celkových nákladů.
II. Podmínky poskytnutí finančního příspěvku
 provozní náklady musí být spojeny s nemovitostí, ve které organizace provozuje svou činnost, nebo s nemovitostí, se kterou činnost organizace souvisí,
 MTZ musí být v souladu s posláním organizace.
III. Nepřípustné náklady hrazené z příspěvku obce
 mzdy,
 dohody o provedení práce.

4. Doložení využití přiděleného finančního příspěvku, další ujednání.
a. Doložení využití přiděleného finančního příspěvku musí být obci předloženo nejpozději do 30. 11.
příslušného kalendářního roku;
b. u příspěvku, jehož plnění se uskuteční v termínu od 1. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku,
žadatel doloží čestné prohlášení, že dojde k plnému vyčerpání přiděleného příspěvku; čestné prohlášení žadatel doloží nejpozději do 30. 11. příslušného kalendářního roku;
c. u příspěvku, jehož plnění se uskuteční v termínu od 1. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku,
se posouvá doložení využití přiděleného finančního příspěvku v uvedeném období do 15. ledna roku
následujícího;
d. doložení využití finančního příspěvku se odevzdává na příslušných formulářích dostupných na internetových stránkách obce;
e. součástí vyúčtování je kopie prvotních dokladů, dokazujících využití finančního příspěvku;
f. bylo-li u jednodenních akcí nebo vícedenních akcí vybíráno vstupné či účastnický poplatek, žadatel ve
vyúčtování prokáže doložení 30% vlastních finančních prostředků;
g. je-li žadateli přidělen finanční prostředek na provozní náklady a MTZ, předloží ve vyúčtování také
doložení 60% vlastních finančních prostředků;
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h. neuskuteční-li se akce, na kterou byl žádán příspěvek, žadatel obci vrátí celý finanční příspěvek, který
mu byl na příslušnou akci přidělen, příspěvek nelze přesunout na jinou akci;
i. výši příspěvku lze přesouvat pouze v rámci jedné kapitoly, přesun mezi jednotlivými kapitolami je
nepřípustný;
j. nedojde-li k plnému vyčerpání přiděleného finančního příspěvku, žadatel vrátí nevyčerpané finanční
prostředky obci, a to nejpozději do 30. 11. příslušného kalendářního roku.

5. Závěrečné ustanovení.
Porušením těchto podmínek si obec vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a domáhat se vrácení finančního příspěvku.

Svým podpisem souhlasím s výše uvedenými podmínkami.
V _________________________ dne __________________

…………………………………………………………………………….
statutární zástupce organizace
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