Název programu:

Účel/ cíl programu:

Důvody podpory stanoveného účelu:

Kultura mládeže i dospělých
Účelem programu je poskytnutí dotace na činnost v
oblasti kulturních a kulturně vzdělávacích aktivit mládeže
i dospělých, oživení kulturně společenského života ve
městě.
Dotační program se řídí Pravidly pro poskytování dotací
z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí (dále jen
„Pravidla“).
Podpora aktivit obohacujících život Města Kostelec nad
Orlicí.

Předpokládaný celkový objem
peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu města:

30 000,-Kč

Maximální výše dotace v jednotlivém
případě:

20 000,-Kč

Vymezení okruhu žadatelů:

Termín pro podávání žádosti:

Fyzické a právnické osoby, které vyvíjí veřejně
prospěšné činnosti v oblasti kulturních aktivit dospělých,
dětí a mládeže (koncerty, divadelní představení,
umělecká vystoupení, expozice, výstavy, kulturní činnost
atd., volnočasové aktivity).
od 16.10.2015 do 26.10.2015
1. Přínos realizace projektu pro město (např.
reprezentace, propagace města, významné výročí,
rodáci apod.).
2. Cílová skupina (zvýhodnění skupin: děti a mládež,
senioři, veřejnost), její velikost, složení, aktivní zapojení.

Kritéria hodnocení žádostí:

3. Kvalita projektu, inovace, nápaditost, udržitelnost
projektu, srozumitelnost, věcná a časová proveditelnost,
dosažené úspěchy v práci s dětmi a mládeží,
spolupracující subjekty a míra jejich zapojení, přednost
mají vlastní projekty před nakupovanými nebo
převzatými.
4. Nezbytnost požadovaných nákladů v souladu
k činnostem projektu, adekvátnost položek rozpočtu.

Termín vyhlášení výsledků:

Do 15 dnů po schválení v příslušném orgánu města.

Specifické podmínky pro poskytnutí
dotace:

Žadatel působí na území města Kostelec nad Orlicí,
program se uskutečňuje v lokalitě odpovídající
charakteru akce, převážně však ve městě Kostelec nad
Orlicí, popř. účastníci akce město Kostelec nad Orlicí
reprezentují v jiném regionu republiky nebo v zahraničí.

Místo a způsob podávání žádosti:

Podatelna Městského úřadu Kostelec nad Orlicí (blíže viz
Pravidla).

Kontaktní údaje:

Poučení:

Formuláře:

Město Kostelec nad Orlicí
organizačně-správní odbor
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Kontaktní osoba – administrátor:
Šárka Slezáková
Tel: 494 337 284, 725 099 614
E-mail: sslezakova@muko.cz
Program byl zveřejněn na elektronické úřední desce
Městského úřadu Kostelec nad Orlicí dne: 15. 09. 2015.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
O přiznání nebo nepřiznání dotace rozhoduje příslušný
orgán města.

http://www.kostelecno.cz/granty-a-dotace/ds1013/p1=1038

