VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ
V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2017

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ
V OBLASTI KULTURY PRO ROK 2017
Hromadná konzultace k dotačnímu řízení pro rok
2017 se uskutečnila v pátek 6. ledna 2017 od 9
do 11 hod v zasedací místnosti v pasáži ÚMČ P1,
Vodičkova 18.
Individuální konzultace budou poskytovány pouze pro podání žádosti o dotace na ochranu kulturního dědictví.

Městská část Praha 1 VYHLÁSILA DOTAČNÍ PROGRAM V
OBLASTI SPORTU PRO ROK 2017
VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VE DVOU SMĚRECH:
1) na dlouhodobou činnost s mládeží z MČ Praha 1, případně
na území Prahy 1 v oblasti sportu
(Maximální částka na podporu jednoho projektu
je 800.000,- Kč)
2) na opravu, vybavení, případně rozšíření sportovišť a sportovních prostor na území MČ Praha 1 užívaných k dlouhodobé
činnosti s mládeží
(Maximální částka na podporu jednoho projektu
je 200.000,- Kč)
PODMÍNKOU ZÍSKÁNÍ DOTACE JE VYPRACOVAT ŽÁDOST O
DOTACI V JEDNOM VYHOTOVENÍ NA PŘEDEPSANÉM FORMULÁŘI SPOLU S POVINNÝMI PŘÍLOHAMI A V TERMÍNU ODEVZDAT.
Povinné přílohy žádosti včetně formuláře žádosti budou
kompletně sešity, slepeny štítkem, listy posloupně očíslovány.
ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2017 MUSÍ
OBSAHOVAT NÁSLEDUJÍCÍ POVINNÉ PŘÍLOHY:
a) Kompletně vyplněný formulář žádosti o dotaci na podporu
sportovní činnosti
b) Doklad o právní subjektivitě žadatele a o předmětu jeho činnosti
c) Doklad o bezdlužnosti formou čestného prohlášení
d) U směru č. 2 doložit doklad o vztahu ke sportovnímu zařízení,
které je předmětem žádosti
PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ DOTACÍ JSOU UVEŘEJNĚNA
NA WWW.PRAHA1.CZ – SPORT – DOTACE.
Přihlášky s veškerými požadovanými podklady, v zalepené
obálce s adresou žadatele výrazně označené
„DOTACE V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2017“
se předkládají v souladu s Pravidly pro poskytnutí dotací
v oblasti sportu pro rok 2017 do podatelny na adrese: Úřad
Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1.
Uzávěrka podání žádostí o granty v oblasti sportovní činnosti je 28. února 2017 do 12 hodin.
Podrobnosti, pravidla a potřebné dokumenty a žádosti naleznete v tematické sekci Sport v rubrice Dotace.

TERMÍN VYHLÁŠENÍ: 29. LISTOPADU 2016
- VÍCE INFORMACÍ U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DOTACÍ:
VĚNUJTE PROSÍM ZVÝŠENOU POZORNOST
NÁSLEDUJÍCÍM BODŮM:
NÁZEV DOTAČNÍHO
PROGRAMU

TERMÍN
PŘEDLOŽENÍ
ŽÁDOSTÍ

MAX.
ČÁSTKA/
PROJEKT

Dotační program
na rozvoj občanské
společnosti a spolkové
činnosti pro rok 2017

2. - 20. 1. 2017
do 12 hod.

50.000,- Kč

Dotační program
v oblasti kultury pro
rok 2017
Dotační program na
ochranu kulturního
dědictví pro rok 2017

2. - 20. 1. 2017 100.000,- Kč
do 12 hod.

2. - 24. 2. 2017
100.000,- Kč
do 12 hod.

• bedlivě čtěte podmínky vyhlášení dotačního programu a zásady u jednotlivých dotačních programů;
• žádost lze podat pouze osobně v podatelně (nikoli
poštou nebo prostřednictvím datové schránky);
• zalepená obálka o max. rozměru A4 musí být
výrazně označena dle podmínek vyhlášení dotačního
programu;
• jedna obálka = jedna žádost o dotaci;
• podává se pouze 1 originál žádosti (žádná kopie);
• každá žádost musí být vč. formuláře a všech
povinných příloh kompletně sešita, slepena štítkem
a všechny listy posloupně očíslovány;
• nedoporučuje se: kroužková vazba, nepovinné
přílohy.
Žádosti se předkládají v souladu se Zásadami pro
poskytnutí jednotlivých typů dotačních programů do
podatelny na adrese: Úřad Městské části Praha 1,
Vodičkova 18, 115 68, Praha 1
V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte
oddělení kultury na tel. čísle 221 097 212 nebo
linda.kleckova@praha1.cz a radka.jirikova@praha1.cz
Více informací na www.praha1.cz

