Dolní Pojizeří z. ú.

Kapsa Dolnı́ho Pojizeř ı́ 2022
Pravidla grantového programu
Kapsa Dolního Pojizeří je grantový program (malý LEADER) určený na podporu projektů realizovaných
výhradně v území působnosti Dolního Pojizeří (viz dále) za účelem rozvoje a zlepšení kvality života
v území MAS Polabí a Dolní Pojizeří.
Grantový program je financován z vlastních příjmů Dolního Pojizeří z. ú.
Dne 7. 4. 2022 rozhodla Správní rada Dolního Pojizeří z. ú. o vyhlášení „Kapsy Dolního Pojizeří 2022“.
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Podporované aktivity

Cílem podporovaných aktivit je podpoření jednorázových akcí v území působnosti Dolního Pojizeří, a
které přispívají k ochraně kulturního a přírodního dědictví, spolupráci místních komunit, nebo rozvoj
zájmového a spolkového života.
Jedná se o:
1)
2)
3)
4)
5)
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projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem,
záchrana a údržba drobných památek, křížků, kapliček,
komunitní sociální projekty,
projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní akce,
sportovní soutěže či společenské akce.

Oprávnění žadatelé

Oprávněným žadatelem je partner Dolního Pojizeří z.ú. s právní formou
•
•
•
•

obec,
příspěvková organizace obce nebo kraje,
nezisková organizace,
církev a církevní organizace.

Podporovaná aktivita se musí konat v území působnosti Dolního Pojizeří.
Každý žadatel může podat pouze jeden projekt v rámci kalendářního roku.
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Výše podpory

Výše podpory může být maximálně 75 % celkových nákladů projektu, nejvýše však 10.000 Kč na jeden
projekt.
Kostelní Hlavno 12, 29476 Kostelní Hlavno
IČ: 01172361, bankovní spojení: 3673606369/0800
tel. +420 315558699, e-mail: dolnipojizeri@dolni-pojizeri.cz, dat. schránka: 2zws6mu

Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na záměr popsaný v žádosti a nesmějí být použity
k jinému účelu – nedodržení podmínky má za následek nevyplacení nebo vrácení grantu.
Dolní Pojizeří z. ú. bude partnerem akce a na akci bude vystavené jeho logo (bude doloženo
fotodokumentací) – nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu.
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Uznatelné výdaje
•
•
•
•
•
•
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Neuznatelné výdaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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materiál pro realizaci akce,
drobné věci a zařízení, např. vybavení hřišť, sportovišť, dílen a klubů potřebné k realizaci akce,
ceny do soutěže nepřevyšující 500,- Kč na osobu,
odměny pro lektory,
propagace akce,
náklady na dopravu.

osobní náklady,
nájemné, pronájmy či zápůjčky prostor a jakékoliv techniky a vybavení,
kancelářské potřeby,
skupinové zájezdy,
náklady na rozhodčí,
honoráře pro aktéry divadelních, hudebních či jiných představení
ceny v podobě alkoholu, tabákových výrobků,
občerstvení apod.
ceny do soutěže převyšující částku 500,- Kč na osobu.

Alokace grantového programu

Alokace grantového programu pro rok je 50.000,- Kč.
Alokace nemusí být vyčerpána, správní rada má naopak právo alokaci zvýšit, bude-li doručeno více
kvalitních záměrů.
Na poskytnutí grantu není právní nárok.
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Podmínky pro žadatele

1) Žádost musí být podána na předepsaném formuláři (příloha č. 1) a musí obsahovat všechny
povinné přílohy uvedené v žádosti.
2) Žádost včetně příloh musí být vložena do obálky a označena „Kapsa dolního Pojizeří – žádost o
kapesné“, a doručena osobně nebo poštou na adresu:
Dolní Pojizeří z. ú.
Kostelní Hlavno 12

294 76 Kostelní Hlavno
3) Žádost musí být doručena v termínu od 25. 4. 2022 do 16. 5. 2022 do 12 hodin.
4) Podpořeny mohou být akce pořádané v období od 1. 1. 2022 do 20. 12. 2022.
5) Nejpozději do 2 měsíců od ukončení akce, u projektů dokončených po 20. 11. 2022 ve lhůtě do 20.
12. 2022 do 15 hodin, bude předložena závěrečná zpráva s vyúčtováním. Součástí závěrečné zprávy
bude i fotodokumentace v elektronické podobě. Závěrečná zpráva s vyúčtováním bude na
formuláři, který tvoří přílohu č. 2 těchto pravidel. Závěrečnou zprávu lze předložit elektronicky ve
formátu PDF s podpisem, případně v listinné podobě (v případě listinné podoby musí být fotografie
doloženy v elektronické podobě.
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Výběr projektů

O výběru projektů, které budou podpořeny rozhodne Správní rada ústavu a výsledky budou po
rozhodnutí zveřejněny na stránkách Dolního Pojizeří z. ú. www.dolni-pojizeri.cz.
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Mapa území

