GRANTOVÝ PROGRAM
PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ
OBLASTI
PRO ROK 2022
Výzva k předkládání žádostí

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2022.

I.

ÚVOD

Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2022, jehož
vyhlašovatelem je město Velké Meziříčí, je vyhlášen v návaznosti na:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů;
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o některých souvisejících
zákonech, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 108/2006 Sb.“);
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
vyhlášku č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.
505/2006 Sb.“);
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů);
zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na
období 2021 - 2023;
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na období
2022 - 2024;
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na
vyrovnávací platbu v roce 2022.

Tento program obsahuje základní informace o účelu dotace, o důvodech podpory
stanoveného účelu, o předpokládaném celkovém objemu peněžních prostředků
vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu, informace o kritériích pro
stanovení výše dotace, o okruhu způsobilých žadatelů, lhůtu pro podání žádosti,
informace o kritériích pro hodnocení žádostí, lhůtu pro rozhodnutí o žádosti,
informace o podmínkách pro poskytnutí dotace a vzor žádosti.

Pro účely tohoto dotačního řízení budou dále jednotlivé služby v sociální oblasti
rozděleny do dvou samostatných skupin:
Skupina A – registrovaní poskytovatelé sociálních služeb podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zařazení
v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina nebo s celostátní a
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nadregionální působností, jejichž činnost je prokazatelně poskytována na
území města Velké Meziříčí nebo občanům města Velké Meziříčí.
Skupina B – ostatní aktivity a služby v sociální oblasti např. podpora
zdravotně postižených občanů, preventivní aktivity aj., které jsou v souladu se
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období
2021 – 2023 a v souladu s navazujícími dokumenty. Může se jednat i o služby,
které nejsou registrované podle zákona č. 108/2006 Sb.
Pro tyto dvě skupiny služeb bude reporting dat odlišný, z hlediska rozsahu
reportovaných dat a ukazatelů, stejně jako kritérií pro stanovení výše dotace.

II.

ÚČEL DOTACE

V souladu s výše uvedenými právními normami a strategickými dokumenty bude z
rozpočtu města Velké Meziříčí v rámci dotačního řízení uskutečňována podpora
služeb v sociální oblasti, které mají zřízeno zařízení na území města, nebo zde
poskytují své služby terénní formou, případně mají sídlo na území České republiky,
ale poskytují služby občanům spádového území ORP Velké Meziříčí.
Dotace z rozpočtu města Velké Meziříčí se poskytuje k financování běžných výdajů,
které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2021
– 2023 a dalšími výše uvedenými dokumenty a normami.
Dotaci pro rok 2022 lze poskytnout žadateli, který:
•

•

má oprávnění k poskytování sociálních služeb, tzn. registraci, a/nebo je
zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb dle ustanovení § 85
odst. 1 zákona o sociálních službách a je zařazen v Krajské síti
sociálních služeb Kraje Vysočina, nebo
službě, působící v sociální oblasti, která nepodléhá režimu registrace
apod., ale je prokazatelně poskytována na území města Velké Meziříčí
nebo občanům města Velké Meziříčí.

Dotace z rozpočtu města Velké Meziříčí se poskytuje na financování základních
druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při
poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet
a charakteristiky jsou uvedeny v části III, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních
službách.
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III.

DŮVODY PODPORY STANOVENÉHO ÚČELU1

Grantový systém byl vytvořen s cílem podpořit sociální aktivity pro občany města
Velké Meziříčí, příp. spádového území ORP Velké Meziříčí. Je systémem podpory
organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět ke zlepšení života
v této oblasti.

IV.

PŘEDPOKLÁDANÝ CELKOVÝ OBJEM PENĚŽNÍCH
PROSTŘEDKŮ

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na
podporu stanoveného účelu:
Skupina A:

2 744 577,- Kč.

Skupina B:

617 166,- Kč.

V.

OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ2

Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2022 neslouží
k financování příspěvkových organizací města Velké Meziříčí v této oblasti. Tyto
příspěvkové organizace budou podpořeny příspěvkem na provoz z rozpočtu města
mimo tento program.
Příjemcem dotace mohou být:
•
•

•

•

spolky a ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
církevní právnické osoby zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o
změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech),
ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a
sociální služby nebo sociálně-právní ochranu dětí,
obecně prospěšné společnosti zřízené dle zákona č. 248/1995 Sb., o
obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
fyzické osoby, které na základě živnostenského oprávnění provozují
sociální služby.

Dotace nelze poskytnout nadacím a nadačním fondům.

1
2

Důvody podpory stanoveného účelu jsou stanoveny shodně pro obě skupiny A i B.
Okruh způsobilých žadatelů je stanoven pro obě skupiny A i B shodně.
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VI.

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ3

Termín pro zahájení příjmu žádostí pro rok 2022 byl stanoven na 15. října 2021
a termín pro ukončení příjmu žádostí byl stanoven na 31. října 2021.
Žádosti musí být vyplněny v elektronické podobě na webových stránkách
http://dotacnirizeni.velkemezirici.cz v sekci Podání žádosti. Pro podání žádosti je
nutné se v sekci Podání žádosti přihlásit. Pro přístup do aplikace žadatel zkontaktuje
pověřenou osobu (Mgr. Martu Muchovou), která žadateli zašle heslo a přihlašovací
jméno pro přístup do aplikace.
Po přihlášení do aplikace je nutné vyplnit v záložce Žádost o dotaci formulář žádosti.
Žádost musí být odevzdána s podpisem oprávněného zástupce poskytovatele.
•

•

Žadatel, disponující elektronickým podpisem žádost o dotaci vyplněnou v
aplikaci "Dotační řízení obce" vytiskne do formátu PDF, ve formátu PDF
žádost elektronicky podepíše a již podepsanou nahraje do aplikace "Dotační
řízení obce". V aplikaci bude tedy k dispozici jak elektronický formulář žádosti
(pro účely hodnocení), tak digitálně podepsaný dokument legislativně
odpovídající papírovému dokumentu s notářsky ověřeným podpisem.
V případě, že žadatel nedisponuje elektronickým podpisem, je nutné
vyplněnou žádost vytisknout a podepsanou odeslat (příp. donést) na
podatelnu nebo odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Velké
Meziříčí.

Následně po úplném vyplnění je nutné odeslat za pomoci tlačítka Odeslat žádost.
V případě nejasností s vyplňováním je připravena záložka Pojmosloví, v níž jsou
definovány základní pojmy, které se ve formuláři žádosti objevují.
Nově vzniklé sociální služby, tj. sociální služby, které začnou být dle zákona
o sociálních službách poskytovány v průběhu roku, ve kterém je vyhlášeno dotační
řízení, mohou být finančně podpořeny z rozpočtu města Velké Meziříčí. Jedná-li se
o službu, která je nově zaregistrována, ale poskytovatel může prokazatelně doložit,
že služba byla kontinuálně poskytována již v předchozím období pod jiným
registračním číslem, tato se nepovažuje pro účely programu za novou sociální
službu.
Nově vzniklé sociální služby nebo aktivity poskytované obyvatelům města
Velké Meziříčí příp. spádového území ORP Velké Meziříčí budou podpořeny
pouze za předpokladu jejich jednoznačně deklarované potřebnosti v rámci
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období
2021 – 2023 (a v rámci navazujících dokumentů města Velkého Meziříčí) a
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina, a to v kontextu
ostatních již poskytovaných sociálních služeb na území města Velké Meziříčí.

3

Lhůta pro podání žádosti je stanovena pro obě skupiny A i B shodně.
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Podpora těchto služeb závisí rovněž na objemu finančních prostředků v
rozpočtu města Velké Meziříčí pro příslušný rok, určených na podporu
sociálních služeb.
Vzory žádostí o dotace jsou přílohou tohoto programu.

VII.

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ4

Hodnotící proces začíná doručením žádosti.
Etapy hodnocení přijatých a zaevidovaných žádostí:
•
•
•

•

Kontrola formálních náležitostí – ověření způsobu, času doručení a úplnosti
v souladu s platnými zásadami.
Posouzení přijatelnosti – splnění definice příjemce, typu účelové dotace dle
platné výzvy.
Posouzení v pracovní skupině (gestor pro oblast sociálních věcí a
zdravotnictví, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zástupce
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví).
Posouzení v radě města ve spolupráci s vedoucí Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví.

Posuzování formálních náležitostí
Formální kontrolu zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu
Velké Meziříčí.
Tabulka č. 1: Kritéria posuzování formálních náležitostí pro skupiny A, B.

1. Vyúčtování z předchozího roku bylo provedeno včas.
2. Byl dodržen termín a čas podání žádosti.
3. Žádost byla dodána na předepsaných formulářích a předepsanou
formou.
4. V žádosti byly vyplněny všechny předepsané údaje.
5. Současně s žádostí jsou v předepsané formě i rozsahu vyplněny
povinné přílohy, které odpovídají seznamu příloh uvedenému v žádosti.

ANO
1
1

NE
0
0

1

0

1

0

1

0

Při nesplnění formálních náležitostí dle bodu 1 – 3 bude žádost vyřazena
z dalšího hodnocení.
V případě zjištění nedostatků v bodech 4 – 5 bude žadatel elektronicky vyzván
k doplnění údajů v žádosti ve lhůtě 10 pracovních dnů. Pokud ani v této lhůtě
4

Hodnotící proces je stanoven pro obě skupiny A i B shodně.
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nebudou veškeré formální náležitosti splněny, bude žádost vyřazena z dalšího
hodnocení.

VIII.

LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI5

O poskytnutí dotací rozhoduje rada města a zastupitelstvo města Velké Meziříčí
podle vyhrazených kompetencí stanovených zákonem o obcích. O poskytnutí dotací
bude rozhodnuto a výsledky dotačního řízení budou zveřejněny nejpozději do 31. 12.
2021 na webových stránkách města.

IX.

KRITÉRIA PRO STANOVENÍ VÝŠE DOTACE

Pro dotační řízení v rámci Grantového programu pro poskytování dotací v sociální
oblasti pro rok 2022 budou jednotlivé služby v sociální oblasti rozděleny do dvou
samostatných skupin:
Skupina A – registrovaní poskytovatelé sociálních služeb podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zařazení
v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina nebo s celostátní a
nadregionální působností, jejichž činnost je prokazatelně poskytována na
území města Velké Meziříčí nebo občanům města Velké Meziříčí.
Skupina B – ostatní aktivity a služby v sociální oblasti např. podpora
zdravotně postižených občanů, preventivní aktivity aj., které jsou v souladu se
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období
2021 – 2023 a v souladu s navazujícími dokumenty. Může se jednat i o služby,
které nejsou registrované podle zákona č. 108/2006 Sb.

Pro tyto dvě skupiny služeb bude reporting dat odlišný, z hlediska rozsahu
reportovaných dat a ukazatelů, stejně jako kritéria pro stanovení výše dotace.
Pro účely reportingu dat ze strany jednotlivých sociálních služeb – žadatelů o dotaci, i
pro účely zpracování a vyhodnocení žádosti, je zřízena speciální webová aplikace.

Žadatel může požádat maximálně o 110 % výše finančního příspěvku od města
Velkého Meziříčí z roku 2021. Žadatelé mohou požádat o více než 110 % loňské
dotace pouze za předpokladu, že tuto skutečnost řádně zdůvodní v žádosti v kolonce
„Účel použití dotace a doba, v níž má být dosaženo účelu, odůvodnění žádosti“.
Důvodem pro uznání finančního příspěvku nad 110 % dotace z roku 2021 může být
např. výrazné navýšení kapacity poskytované služby, které je v souladu se

5

Lhůta pro rozhodnutí žádosti je stanovena pro obě skupiny A i B shodně.
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Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2021
– 2023 a s navazujícími dokumenty.
V případě, že bude výše požadovaných finančních prostředků v žádostech
převyšovat celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu
stanoveného účelu, dojde k uplatnění redukčního mechanismu – poměrnému krácení
na základě poměrného procenta. Reálná výše návrhu dotace se poté bude
zaokrouhlovat na celé stokoruny dolů.

X.

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE

➢ Obecné podmínky (vztahující se k službám skupiny A, B):
- Žadatel má zařízení na území města, případně má sídlo na území České
republiky, ale poskytuje služby občanům spádového území ORP Velké
Meziříčí.
- Služba je na území města poskytována minimálně od 1. 1. 2021. Nově
vzniklé sociální služby nebo sociální služby poskytované obyvatelům města
budou podpořeny pouze za předpokladu jejich jednoznačně deklarované
potřebnosti v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP
Velké Meziříčí na období 2021 – 2023 (a v rámci navazujících dokumentů
města Velké Meziříčí) a Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje
Vysočina, a to v kontextu ostatních již poskytovaných sociálních služeb na
území města.
- Dotace z rozpočtu města se poskytuje k financování provozních výdajů,
které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na
období 2021 – 2023 (a v rámci navazujících dokumentů města Velkého
Meziříčí) a Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina.
- Žadatel je povinen v žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města řádně
vyplnit všechny požadované údaje, včetně všech příloh.
- Žadatel má vypořádány závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Velké
Meziříčí nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem, dále pak
orgánům státní správy, územním samosprávným celkům, zdravotním
pojišťovnám a orgánům sociálního zabezpečení, nenachází se v likvidaci ani
na něj nebyl prohlášen konkurz.
- Podmínkou poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok je, že žadatel včas
a úplně vyúčtoval dotace poskytnuté v předchozím roce, provedl
s poskytovatelem dotace finanční vypořádání a vrátil finanční prostředky, které
nebyly vyčerpány.
- Pokud bude sociální služba podpořena finančními prostředky ze zdrojů
Evropské unie v 100 % rozpočtovaných nákladů nebo z jiných zdrojů
krajů a ministerstev, má poskytovatel takové sociální služby povinnost
toto oznámit nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o dané skutečnosti
8
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-

dozvěděl a vrátit dotaci poskytnutou z rozpočtu města Velké Meziříčí,
popř. její poměrnou část.
Na poskytnutí dotace není právní nárok. Nevyhoví-li poskytovatel žádosti,
sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a
důvod nevyhovění žádosti.

➢ Odborné požadavky (vztahující se k službám skupiny A):
- Pro služby zařazené do skupiny A je požadavkem účast v procesu
komunitního plánování města (aktivní účast na jednáních, podíl na
společných aktivitách pracovní skupiny a to minimálně po dobu 6 měsíců) a
zařazení v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina.
- Žádost je přehledná, srozumitelná a věcné provázaná (neobsahuje
informace, které jsou bez vztahu k požadovaným údajům, informace mají
vypovídající hodnotu, nejedná se o paragrafová znění zákona či kopie
opakovaného vyjádření).
- Potřebnost sociální služby poskytované žadatelem pro obyvatele
města/poptávka po službě (potřebnost stanovená Střednědobým plánem
rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2021 - 2023, absence
sociální služby by ohrozila kvalitu života cílové skupiny).
- Sociální služba poskytovaná žadatelem je pro její uživatele dostupná.
- Činnost je dlouhodobě naplňována (celoroční, kontinuální poskytování,
služba má aktuální informace na propagačních materiálech, webu apod.)
- Financování sociální služby je vícezdrojové, rozpočet je přiměřený
a přehledný/položky rozpočtu jsou řádně okomentovány (přiměřenost ve
vztahu k požadavku/podpoře z předchozích let, v rozpočtu jsou uvedeny také
další zdroje financování jako např. obce, úřady práce, nadační fondy apod.
a jsou vymezeny náklady potřebné pro území/obyvatele města).
Veškeré změny základních identifikačních údajů uvedených a doložených v žádosti
o dotaci, které nastanou v průběhu kalendářního roku, na nějž je čerpána dotace,
organizace oznámí nejpozději do 30 dnů od této změny Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu Velké Meziříčí.
Kontrola, řízení, odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně se
provádí v souladu s příslušnými právními předpisy.
Použití účelových dotací
Finanční prostředky budou poskytnuty formou účelových dotací vybraným subjektům,
zabezpečujícím v praxi:
•
•
6

registrované sociální služby6,
aktivity a služby v sociální oblasti.

Podle zákona č. 108/2006 Sb.
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Subjektům zařazeným v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, kterým již bylo
nebo bude vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování
sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji
Vysočina, bude dotace poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za
poskytování služby obecného hospodářského zájmu v souladu Rozhodnutím Komise
o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve
formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).

Nezpůsobilé výdaje projektu
Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje, které nelze hradit z poskytnuté dotace. Z poskytnuté
dotace nelze hradit:
➢ náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací
akce,
➢ penále, pokuty,
➢ náhrady škod a manka,
➢ náklady (výdaje) na právní spory,
➢ náklady na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit),
➢ náklady na investice,
➢ daně, s výjimkou nákladů, u nichž příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na
vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, v takovém případě může příjemce dotaci využít i na
finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad,
➢ další výdaje přímo nesouvisející s realizací akce.
Uzavření smlouvy
Za předpokladu kladného posouzení žádosti a rozhodnutí zastupitelstva města
o uzavření smlouvy bude uzavřena veřejnoprávní smlouva mezi poskytovatelem
dotace (městem Velké Meziříčí) a žadatelem o dotaci. Součástí veřejnoprávní
smlouvy jsou podmínky, které je příjemce povinen dodržet při čerpání a použití
finančních prostředků z rozpočtu města. Pokud nebude smlouva podepsána
žadatelem do 30 dnů od prokazatelného doručení jejího návrhu, nárok na poskytnutí
dotace zaniká.
S žadateli, kterým bude vydáno Pověření kraje Vysočina k zajištění dostupnosti
poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních
služeb v Kraji Vysočina pro rok 2022, bude veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace uzavřena po předložení tohoto Pověření poskytovateli dotace (městu Velké
Meziříčí).
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Pokud bude mít dotace povahu podpory charakteru de minimis, bude tato skutečnost
upravena ve smlouvě.
Příjemce podpory je povinen na všech výstupech týkajících se podpořeného projektu
uvádět zmínku o tom, že projekt byl podpořen z Grantového programu města Velké
Meziříčí pro poskytování dotací v sociální oblasti 2022. Získaná podpora opravňuje
žadatele použít znak města po dobu realizace projektu.

Vyúčtování dotace
Termíny vyúčtování a vrácení nevyčerpaných prostředků se řídí podmínkami
stanovenými smlouvou o poskytnutí dotace. Vyúčtování bude probíhat v elektronické
podobě na webových stránkách http://dotacnirizeni.velkemezirici.cz v sekci
Vyúčtování. Po přihlášení je nutné vyplnit formulář Závěrečná zpráva a vyúčtování a
přiložit Povinnou přílohu Závěrečné zprávy a vyúčtování.
Jako Povinné přílohy Závěrečné zprávy a vyúčtování je stanovena:
•

Příloha 1 Závěrečné zprávy – soupis dokladů s vyznačením identifikačních
údajů dokladů, subjektu, který jej vystavil, a dalších údajů ve smyslu obsahu
náležitostí podle § 11 zákona č. 563 /1991 Sb., o účetnictví, vztahujících se k
nákladům akce hrazených z dotace. Příjemce je povinen na vyžádání
poskytovatele kterýkoliv doklad ze soupisky poskytnout ke kontrole.

Příjemci dotace do celkové výše 50 000,00 Kč dokládají ještě:
•

•

Příloha 2 Závěrečné zprávy - naskenované originály účetních dokladů o výši
celkových nákladů akce a jejich úhradě, kopie smluv, vztahujících se k
nákladům akce hrazených z dotace,
Příloha 3 Závěrečné zprávy - naskenované originály výpisů o úhradě účetních
dokladů.

Vzor závěrečné zprávy a vyúčtování je přílohou tohoto programu.

Sekce vyúčtování i s povinnými přílohami musí být vyplněna v termínu do 15. 2.
2023.

11

