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

FEDERAL
MOGUL
I. Všeobecná ustanovení
1. O poskytnutí finančního daru v rámci „První výzvy roku 2019“ (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 a časopisů, 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 daruje do 10 000 Kč.
7. V rámci „První výzvy roku 2019“ bude rozděleno 50 000 Kč.

H. Postup při podání žádosti o poskytnutí daru
I. 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 27. 05. 2019.

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, nedokládá se, pokud žadatel doložil v jiné či
předchozí žádosti.
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
www.kostelecno.cz/dotacni-programy-pro-rok-2019.
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 10. 06. 2019 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
www.kostelecno.cz/informace-o-grantech-a-dotacich-na-rok-2019 .
2. Tato výzva byla schválena Radou města Kostelec nad Orlicí dne 13. 05. 2019 pod usnesením Rady města
č. 9/2019.
Kontaktní osoba- administrátor: Šárka Slezáková, tel: 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

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU V RÁMCI
„PRVNÍ VÝZVY ROKU 2019"
Období (rok):

2019

Oblast:

kultura / sport / vzdělávání / volný čas / jiné *

Název projektu:

Informace o žadateli
Název žadatele:

Právní forma:
IČ / DIČ / datum narození:
Adresa sídla žadatele (dle registrace.

Ulice:

č.p. / č.o.:

Obec:

PSČ:

Doručovací adresa žadatele

Ulice:

č.p. / č.o.:

Obec:

PSČ:
Bankovní údaje žadatele

Číslo účtu:

Název banky:

Odpovědný zástupce žadatele (statutární orgán)

Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

Telefonní číslo:

Mobil:

Email:

Projektová část

Název projektu:

Popis projektu:

Cíl projektu:

Termín realizace od:

Termín realizace do:

Místo realizace:
Cílová skupina (věk):

Velikost cílové skupiny
(počet):

Žadatel realizoval stejný nebo podobný projekt již v minulosti:

ANO / NE *

Pokud ano, kdy:

ANO / NE *

S podporou KnO:

Rozpočet projektu
Položka

Celková částka

Hrazeno z daru

Požadovaná výše daru:

Celkové náklady na projekt:
* nehodící se škrtněte

Přílohy:
1. Kopie stanov nebo jiného dokladu o založení organizace, popř. statut s doložkou registrace
příslušným orgánem
2. Doklad o volbě nebo jmenování statutárního orgánu, popř. písemné zmocnění k zastupování
3. Kopie smlouvy o založení účtu
4. Příspěvkové organizace - souhlas zřizovatele
5. Fyzické osoby - kopie občanského průkazu, v případě OSVČ kopie živnostenského listu

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE:
Žadatel svým podpisem prohlašuje, že všechny uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé a souhlasí
se zařazením do databáze poskytovatele a se zveřejněním identifikačních údajů o své osobě
(subjektu) a výši poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele (města) v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Žadatel dále prohlašuje, že:
není v úpadku ani neprobíhá ohledně majetku žadatele (subjektu) žádné z insolventních řízení
upravených zákonem č. 182/2006 Sb., insolventní zákon v platném znění, není v likvidaci
s žadatelem nejsou vedeny žádné soudní ani jiné spory s městem Kostelec nad Orlicí ani jeho
organizacemi a žadatel není jejich dlužníkem

V Kostelci nad Orlicí dne ...........................

............................... ................
Podpis žadatele nebo statutárního
zástupce žadatele (razítko)

CESTNE PROHLÁŠENI

zastoupená panem/paní...........................................................................
se sídlem......................................................................................................

IČ:..............................

jako obdarovaný dle darovací smlouvy ze dne............................................

prohlašuje,
že peněžitý dar ve výši .............................. Kč (slovy ............................................................. korun

českých) byl beze zbytku použit v souladu se žádostí obdarovaného ze dne.............................

a Výzvou - poskytování finančních darů Federal-Mogul Friction Products a. s. ze dne

V.................................................................. dne.........................................

Za................................................................................

