
Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2018 
Vyhlášení programu k předkládání žádosti o dotaci 

 
 

Účel podpory Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 

Důvod podpory stanoveného účelu Podpora činnosti NNO působících 
v oblastech sport, tělovýchova, kultura a 
volnočasové aktivity a se sídlem na území 
obce 

Správce programu Obec Janov nad Nisou, Komise pro kulturu a 
sport (KKS) 

Kontaktní osoby Petra Macháčková, předseda KKS, 607 089 
817 
Romana Kupilíková, OÚ, 488 880 511 

Odkaz na webové stránky http://www.janov-n-n.cz/cz/obecni-
urad/dotace.html 

Den zveřejnění programu 
1) web Obce Janov nad Nisou 
2) úřední deska způsobem umožňující 
dálkový přístup 

1.2.2018 

Lhůta pro podání žádosti 1.3.2018 – 19.3.2018, 11:30 
 (rozhodný je termín doručení na OÚ) 

Celkový finanční objem určený pro vyhlášení 
programu 

80.000,-Kč 

Způsob poskytnutí podpory Výhradně převodem na bankovní účet 
žadatele 
Každý nový žadatel, který dosud nečerpal 
finanční podporu z rozpočtu obce a každý 
žadatel, který od posledního poskytnutí 
podpory změnil číslo účtu, je povinen spolu 
s žádostí doložit i kopii smlouvy o založení a 
vedení bankovního účtu 

 
Výše podpory a způsobilost výdajů programu  
 

Minimální výše dotace ( v Kč) 1.000,- Kč 

Maximální výše dotace ( v Kč) počet členů v NNO maximální výše podpory 

do 10 2.500,-Kč 

do 20 5.000,-Kč 

do 30 7.500,-Kč 

 do 40  10.000,-Kč 

do 50 12.500,-Kč 

do 60 15.000,-Kč 

do 70 17.500,-Kč 

do 80 20.000,-Kč 

do 90 22.500,-Kč 

do 100 25.000,-Kč 



do 110 27.500,-Kč 

110 a více 30.000,-Kč 

poznámka: 
- rozhodný je počet registrovaných členů NNO 
k 1. 1. 2018 
- pokud žadatel zahájí či obnoví činnost až po 
tomto termínu, může požádat pouze o 
odpovídající poměrnou část maximální výše 
podpory 
- pokud žadatel ukončí nebo přeruší svoji 
činnost před 31. 12. 2018, je povinen vrátit 
poměrnou část poskytnuté finanční podpory 

Maximální počet žádostí, které může podat 
jeden žadatel v této výzvě 

1 

Způsobilé výdaje - pronájmy bezprostředně související 
s účelem podpory (plochy, prostory, zařízení, 
vybavení) 
- odborné služby bezprostředně související 
s účelem podpory 
- správní a jiné poplatky 
- ostatní výdaje nutné k činnosti NNO 
v souladu s účelem podpory (cestovné, 
kancelářské potřeby)  
- nákup nezbytného vybavení pro činnost 
NNO v souladu s účelem podpory 

Nezpůsobilé výdaje - způsobilé výdaje, které již získaly podporu 
z jiných zdrojů 
- alkoholické nápoje, cigarety a omamné látky 
- mzdové náklady  
- investice 

 
Ostatní podmínky programu 
 

Okruh žadatelů NNO se sídlem na území obce Janov nad 
Nisou, se zaměřením pořádající kulturní 
nebo sportovní aktivity na území obce nebo 
v nejbližším okolí s přímým dopadem na 
kulturní nebo sportovní život obyvatel obce 
Janov nad Nisou. 
Každý nový žadatel, který dosud nezískal 
finanční podporu z rozpočtu obce je povinen 
spolu se žádostí předložit kopii registrace, 
výpisu z rejstříků nebo jakýkoliv jiný 
dokument dokladující existenci a právní 
subjektivitu žadatele  
Žadatel nesmí být dlužníkem obce. 

Omezení podpory Výdaje jsou způsobilé pouze do výše ceny 



obvyklé v čase a místě   

Forma podpory Neinvestiční dotace z rozpočtu obce Janov 
nad Nisou 

Časové ohraničení podpory 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 

Způsob a místo podání žádosti Podepsaný originál žádosti s požadovanými 
přílohami v tištěné podobě na adresu Obecní 
úřad Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 
468 11 Janov nad Nisou nebo osobně 
v podatelně obecního úřadu 

Povinné přílohy k žádosti příloha č. 1 – Výpis z evidence členů příslušné 
organizace k 1. 1. 2018 podepsaný 
statutárním zástupcem 

Hodnotící kritéria - jediným hodnotícím kritériem je počet 
členů NNO. Žádost o podporu je nutno 
doložit seznamem členů. 

Rozdělení podpory - z programu budou podpořeny jednotlivé 
žádosti až do maximální výše dotace   
- v případě nedostatečné alokované částky 
pro poskytnutí dotace daného programu 
může být finanční dotace žadatelům dále 
krácena  
- krácení finanční podpory bude poměrné 
všem žadatelům 
- pokud nebude celková alokovaná částka   
  vyčerpána (rozdělena), rozhodně ZO na   
  doporučení KKS o přesunu těchto  
  finančních prostředků do grantového kola   
  na projekty, případně převedení do dalšího  
  roku 

Lhůty pro rozhodnutí o žádosti 1) Příjem žádostí:  
1.3.2018 – 19.3.2018, 11:30 
(rozhodný je termín doručení na OÚ) 
2) Hodnocení a návrh na přidělení podpory - 
Komise pro kulturu a sport v termínu 
do 21.3.2018 
3) Schválení návrhu – ZO 28.3.2018 

Oznámení o schválení/ neschválení dotace Písemně do 15 dnů od podpisu usnesení ZO 

Právní forma Smlouva o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce 

Způsob financování 1) Dotace může být čerpána až po uzavření 
příslušné smlouvy mezi příjemcem dotace  
(žadatelem) a Obcí Janov nad Nisou 
2) Dotace bude čerpána dle podmínek 
příslušné smlouvy mezi příjemcem dotace  
(žadatelem) a Obcí Janov nad Nisou 

Podmínky a termín vyúčtování Vyúčtování dle smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace na předepsaném formuláři 



 


