Grantový,program Obce Lánov na rok 2020

úvod:

Sodkazem na novelu zákona č.25O/20O02Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
vyhlašuje obec Lánov tento Grantový program na rok 2020. Zdroje pro poskytování dotací budou kryty
kapitolami platného rozpočtu obce Lánov na rok 2020.
Grantový přogram pro rok 2020:

-

Kulturníasportovníakce
VyužitíVolnéhočasu dětía mládeže
Obecně prospěšnéčinnosti
Hospicová péčea jiné asistenčníslužby

základní ustanovení:

-

Ve schváleném rozpočtu obce je pro tento Grantový program 2020 určena částka 3O0.0OO,-Kč.
O konečnévýši přidělené dotace rozhoduje Rada Obce Lánov konkrétním usnesením, v případě

poskytnuté dotace nad 50.000,-Kč Zastupitelstvo obce LánoV.
Minimálnívýše dotace je 1.000,-Kč a maximálnívýše dotace činí100.000,-Kč.

Dotace z tohoto programu nejsou poskytovány příspěvkovým organizacím zřízeným Obcí
LánoV.

žádost o dotaci:

-

Žádat o dotaci mohou fi/zické nebo právnické osoby na základě předložené žádosti na
předepsaném formuláři (např. spolek, pod nikajícíosoba)
Místem pro přijetížádostíodotaci, Včetně Vyúčtováníjeobecní úřad Lánov, Prostřední Lánov
čp. 200, na základě vyplněného formuláře žádosti, který je k dispozici na webových stránkách
Obce Lánov nebo v papírovépodobě na obecním úřadě v Lánově.
Řád ně vyplněné žádosti o dotaci V roce 2020 se podáVají V 1. ko|e nejpozději 3L. 3. zozo, ve 2.
kole nejpozději do 30.6. 2020 a Ve 3. kole nejpozději do 30.9.2020, na podatelnu obecního
úřadu Lá nov,

Posuzování a vyhodnocování žádostí

-

O přiznánígrantu rozhoduje Rada Obce Lánov, případně ZastupiteIstvo Obce Lánov na základě
doporučení Rady Obce Lánov.
Rada si můžeod žadatele Vyžádat doplňující údaje k podané žádosti.
Na poskytnutígrantu není právní nárok,

Poskytnutí grantu (vyplacení) musí předcházet uzavření zvláštní smlouvy (d|e zákona č.
250/2000 sb.)
Po vyhodnocení žádosti bude žadatel vyzván k podpisu smlouvy a po jejím podepsání budou
uvoIněny fina nčníprostředky.

Použitífinančních prostředků

-

Poskytnutý grant je účelový,lze jej použítna úhradu nákladů realizovaného projektu nebo
čin n osti

Grant se neposkytuje na úhradu členských popIatků, finančníodměny nebo mzdy.

Vyúčtovánídotace

-

Příiemce je povinen předložit nejpozději do 2 měsíců po naplnění účeluposkytnutého
grantu, nejdéle však do 28. 2. 2021, podrobné vyúčtovánígřantu s povinnými přílohami.
V případě neposkytnutí vyúčtování,nelze přiznat grant v následujícím roce a vznikne
povinnost vyplacený grant vrátit.

Kontrola
Poskytovatel si vyhrazuje právo provést kontrolu Využitígrantu. Kontrolu realizace projektu zajiŠťují
členovéfina nčníhovýboru.

Projed ná no

sclrváleno na jednáníZastupitelstva obce Lánov dne 79.12.20L9.

