Finanční podpora sportovních, kulturních, společenských aj. akcí
Finanční podpora činnosti spolků a zájmových organizací
Na následujících řádcích si Vás dovolujeme seznámit se způsobem poskytování finanční podpory na
pořádání akcí a na činnost spolků a zájmových organizací v Polici n. M.
Systém přidělování finančních příspěvků (grantů), informace o termínech pro podání žádosti,
možnostech získání formuláři žádosti atd. je uveden níže:
*****

Systém přidělování finančních příspěvků (grantů) města Police nad Metují
1. Základní ustanovení:
Finanční příspěvky (granty) poskytuje město Police nad Metují ze svého schváleného rozpočtu. Cílem
grantů je podpora v oblasti společenských, kulturních, sportovních, sociálních a jiných aktivit v regionu
Police nad Metují.
Žadatelem může být:
• právnická osoba neziskového charakteru (spolky, soubory, občanská sdružení, nadace a další
organizace)
• fyzická osoba,
která svou činností přispívá k rozvoji společenského, kulturního, sportovního života v Polici nad Metují, či se
jinak podílí na zlepšování kvality života občanů v regionu Policka.
Granty v rámci schváleného městského rozpočtu do výše 100.000,-Kč schvaluje na základě doporučení
grantové komise rada města. Granty nad 100.000,-Kč schvaluje zastupitelstvo města Police nad
Metují.
Veškeré granty jsou rozdělovány na základě písemně podané žádosti.
Žádosti o granty se podávají na předepsaném formuláři ve dvou termínech:
 do 30. listopadu pro 1. a 2. pololetí následujícího roku
 do 30. května pro 2. pololetí následujícího roku

Předepsaný formulář je ke stažení na www.meu-police.cz/ Polická radnice/ Granty,
příspěvky, dotace/ Granty a příspěvky města nebo na http://policko.cz/kultura-spolkyorganizace.php. V tištěné podobě jsou formuláře k dispozici na sekretariátu městského úřadu a v
informačním centru v Pellyho domech.

2. Grantové zásady vymezují tyto oblasti podpory:
Kultura
a) podpora kulturních tradic města,
b) činnost kulturních spolků a souborů, zejména se zapojením dětí a mládeže,
c) kulturně vzdělávací činnost (výstavy, expozice, semináře, vzdělávací akce, celoživotní
vzdělávání),
d) publikační a vydavatelská činnost zaměřená na Polici nad Metují
e) přehlídky, festivaly, významné umělecké a kulturní počiny na území města.

Sport a tělovýchova
a) příspěvek k zajištění chodu místních sportovních organizací
b) činnost aktivit pro volný čas dětí a mládeže v oblasti sportu,
c) dlouhodobé (celosezónní) soutěže jednotlivců a družstev,
d) turnaje jednotlivců a družstev,
e) sportovní akce.
Sociální oblast
a) činnosti v oblasti sociálních a zdravotnických služeb,
b) projekty a činnosti v oblasti protidrogové prevence,
c) projekty a činnosti v oblasti péče o staré a zdravotně postižené občany
d) činnosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality.

3. Podání a přijetí žádosti:
1. Vyplněnou žádost o grant žadatel odevzdá v písemné podobě na podatelně MěÚ nebo zašle
elektronicky na adresu podatelna@meu-police.cz
2. Všechny přijaté žádosti se evidují, datum jejich přijetí je k nahlédnutí na webových stránkách
města: www.meu-police.cz/Polická radnice/ Granty, příspěvky, dotace/ Granty a

příspěvky města

3. Nejpozději do 15. 7. a na začátku roku do 14 dnů po schválení rozpočtu zastupitelstvem města
bude jednotlivým žadatelům oznámena výše finanční podpory a další postup (podpis smlouvy,
poskytnutí financí atd). V uvedených termínech (tj. 15. 7. a po schválení rozpočtu) bude na
stránkách města pod odkazem www.meu-police.cz/Polická radnice/Granty, příspěvky,
dotace/ Granty a příspěvky města k dispozici přehled všech došlých žádostí a stav jejich
zpracování a schválené částky. Tyto informace budou také uveřejněny v nejbližším vydání
Polického měsíčníku.
Nutnou a neodvolatelnou podmínkou je podání žádosti v termínu. Žádosti podané po
termínu nebudou řešeny a automaticky spadají do dalšího kola (viz termíny).
*****
U žádostí je vždy třeba vyplnit všechny kolonky, zejména kontaktní údaje, požadovanou finanční
částku a její určení. Především bez uvedení finanční částky nelze žádost posuzovat!
Na základě rozhodnutí RM připraví finančně-správní odbor (FSO) pro všechny příjemce finanční
podpory jednoduchou smlouvu. Následně FSO vyzve jednotlivé subjekty, kterým budou poskytnuty
příspěvky, aby se dostavily k podpisu této smlouvy. V ní bude uveden účel, na který lze peníze využít
a termín vyúčtování příspěvku. Bezprostředně po podpisu smlouvy bude organizaci poskytnuta
přidělená částka (na účet nebo v hotovosti z pokladny města).
Veškeré příspěvky je nutné vyúčtovat do 30. 11.!! Včasné, správné a úplné vyúčtování je
předpokladem pro kladné posouzení žádostí v dalších letech.

