
  

  

  
  

Program   pro   poskytování   veřejné   finanční   podpory   z   
rozpočtu   obce   Budiměřice   pro   rok   2021     

  
  

Program  stanovuje  pravidla  pro  podávání  žádostí  a  přidělování  veřejné  finanční  podpory  z              
rozpočtu  obce  Budiměřice.  Program  pro  poskytování  veřejné  finanční  podpory  z  rozpočtu             
obce  Budiměřice  pro  rok  2021  byl  schválen  zastupitelstvem  obce  na  jeho  veřejném  zasedání               
dne   24.   11.   2020   usnesením   č.   99/2020.   
  
  

  

Příjemce:   Příjemcem   veřejné   podpory   může   být   právnická   nebo   fyzická   osoba.   

Žadatel:   Žadatelem   musí   být   pouze   budoucí   příjemce.   

Podporované   
projekty   a   
činnosti:   

Projekty  a  činnosti  realizované  v  průběhu  roku  2020  na  území  obce             
Budiměřice  a/nebo  s  dopadem  na  obyvatele  obce  Budiměřice  nebo           
děti  navštěvující  ZŠ  Budiměřice.  Cíli  projektů  musí  být  podpora           
spolkových,  volnočasových,  sportovních,  společenských,  kulturních       
a   environmentálních   aktivit.   
  

Preferovanými  cílovými  skupinami  obyvatelstva  jsou  děti,  mládež  a          
senioři.   
  

Realizované   aktivity   nesmí   být   uzavřené   veřejnosti.   
  

Veřejná  finanční  podpora  by  měla  představovat  maximálně  80%          
výdajů   na   realizovanou   aktivitu.   

Celkový   objem   
finančních   
prostředků   pro   
rok   2021:   

110.000,-   Kč   

Termín   pro   
podání   žádostí:   

31.   01.   2021   -   první   vlna   
31.   05.   2021   -   druhá   vlna    

Způsob   podání   
žádosti:   

Vyplněná  “Žádost  o  poskytnutí  veřejné  finanční  podpory  z  rozpočtu           
obce  Budiměřice”,  která  je  přílohou  č.  1  tohoto  Programu.  Žádost            
musí  být  podána  písemně  s  originálním  podpisem  žadatele  (FO)           
nebo   jeho   oprávněného   zástupce   (PO).   

Rozhodnutí   o   
přidělení   veřejné   
podpory:   

O  přidělení  veřejné  podpory  rozhodne  svým  usnesením         
zastupitelstvo  obce.  O  žádostech  podaným  v  první  vlně  bude           
rozhodnuto  nejpozději  do  28.  02.  2021.  Nepřidělené  finanční          
prostředky  budou  převedeny  do  druhé  vlny.  O  žádostech  podaným  v            
druhé   vlně   bude   rozhodnuto   nejpozději   do   30.   06.   2021.   



  

  

  
  
  
  
  

  

  

Uzavření   
smlouvy:   

Proplacení  veřejné  podpory  se  uskuteční  až  po  uzavření  “Smlouvy  o            
poskytnutí  veřejné  finanční  podpory”,  která  je  přílohou  č.  2  tohoto            
Programu.   

Forma   
proplacení:   

Veřejná  finanční  podpora  je  vždy  poskytována  převodem  na          
bankovní   účet   příjemce.   
Podporu   je   možné   poskytnout   až   po   vyúčtování   (ex   post).   

Transparentnost   
a   publicita:   

Obec  Budiměřice  jako  poskytovatel  veřejné  podpory  zveřejní  žádosti          
a   smlouvy   úspěšných   příjemců   na   svých   webových   stánkách.   
Příjemce  veřejné  podpory  bude  v  rámci  realizovaných  aktivit  vhodně           
informovat,  že  aktivita  je  financována  veřejnou  podporou  z  rozpočtu           
obce   Budiměřice.   

Bc.   Marek   Merhout,   starosta   25.   11.   2020   ……………………………………………..   


