VÝZVA
POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH DARŮ
FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS A.S.

I. Všeobecná ustanovení
1. O poskytnutí finančního daru v rámci „První výzvy roku 2015“ (dále jen “dar”) mohou
požádat spolky, neziskové organizace, příspěvkové organizace a jiné subjekty realizující
aktivity v oblasti volného času dětí a mládeže, kultury, sportu, vzdělávání a pomoci
handicapovaným, na území města Kostelec nad Orlicí, a to ve prospěch dětí a mládeže.
2. Dar se poskytuje pouze na úhradu vlastních nákladů realizovaného projektu a nelze jej
poskytnout na úhradu mezd, použití soukromého vozidla, nákupy předplatného tisku,
časopisů a jízdenek hromadné dopravy, výrobu zboží nabízeného za úplatu, nákup věcí
osobní potřeby, které nesouvisejí s projektem, úhrady členských příspěvků, podnikatelské
aktivity a investice.
3. O poskytnutí daru se uzavírá darovací smlouva ve smyslu ust. § 2055 a násled., zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
4. O poskytnutí daru rozhoduje Rada města Kostelec nad Orlicí na návrh grantové komise.
5. Na poskytnutí daru není právní nárok.
6. Maximální výše poskytnutého finančního daru je do 10.000,- Kč.
7. V rámci „První výzvy roku 2015“ bude rozděleno 40 000,-Kč.

II. Postup při podání žádosti o poskytnutí daru
1. Žádosti o dar se podávají doporučeně poštou na adresu Město Kostelec nad Orlicí,
organizačně-správní odbor, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí nebo osobně
na podatelně úřadu nejpozději do 5. června 2015.
2. Nedílnou součástí žádosti je položkový rozpočet projektu, fotokopie stanov nebo jiného
dokladu o založení organizace, fotokopie dokladu o statutárním orgánu nebo plná moc
statutárního orgánu osobě oprávněné jednat za subjekt a fotokopie smlouvy o zřízení a
vedení bankovního účtu.
3. Žádosti o dar jsou žadatelé povinni podávat prostřednictvím schváleného formuláře, který
je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této výzvy a je ke stažení na webových stránkách
http://www.kostelecno.cz/mesto/granty-dotace.
4. Nesplnění formálních požadavků uvedených v bodech 1, 2 a 3 a nedodržení lhůty pro
podání žádostí je důvodem k vyřazení z projektu.
5. Doručené žádosti posoudí grantová komise do 30. června 2015 a úspěšní žadatelé budou
neprodleně vyzváni k podpisu darovací smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení
1. Žadatel se při podání žádosti o poskytnutí daru řídí touto výzvou dostupnou na
http://www.kostelecno.cz/mesto/granty-dotace.
2. Tato výzva byla schválena Radou města Kostelec nad Orlicí dne 11. května 2015 pod
usnesením Rady města č. 10/2015.
Kontaktní osoba – administrátor:
Šárka Slezáková
Tel: 494 337 284, 725 099 614
E-mail: sslezakova@muko.cz

Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí finančního daru
Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení o využití daru

