KULTURNÍ STŘEDISKO LOVOŠ LOVOSICE
na základě usnesení Zastupitelstva města Lovosice č. 21/I/2012 ze dne 26. 1. 2012 vyhlašuje
Dotační program „Kultura, sport a volný čas pro rok 2012“

Program se řídí „Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu KS
Lovoš (dále jen Zásady), schválenými usnesením Rady města 305/2012 ze dne 06. 06. 2012,
pokud v tomto programu není stanoveno jinak.

Předmět podpory
Kulturní, sportovní / mládež / a volnočasové akce mezinárodního, republikového,
regionálního a místního významu, rozvoj a činnost kulturních, sportovních / mládež / a
zájmových organizací.

Okruh žadatelů
Předkladatelem projektu může být právnická i fyzická osoba, nestátní organizace, spolek,
nadace nebo sdružení působící na území města Lovosice, které se zabývá kulturní, sportovní
nebo zájmovou činností.

Obsah
I. název dotačního programu
„Kultura, sport / mládež / a volný čas pro rok 2012“

II. zařazení dotačního programu do oblasti
Kultura, sport / mládež / a volnočasové aktivity
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III. sledovaný záměr
multifunkční strukturovaná podpora kultury, sportu / mládež / a volnočasových aktivit.
Reprezentace města Lovosice v oblasti kultury, sportu a volného času. Rozvoj kulturní,
sportovní a zájmové činnosti organizací.

IV. druh, výše dotace a účel použití prostředků
Minimální výše dotace je 1.000,- Kč. Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních
nákladů spojených s realizací projektu podle předložené žádosti. Maximální výše dotace činí
10.000,- Kč. Do druhého kola dotačního programu „Kultura, sport a volný čas pro rok 2012“
nemohou podat žádost osoby a organizace, které již podávaly žádost v prvním kole.

V. vyhlášení
07. 06. 2012

VI. termín uzávěrky pro přijímání projektů
06. 07. 2012
(u písemné formy žádosti je rozhodující datum razítka pošty nebo podatelny KS Lovoš)

VII. žádost
žádost nesmí být vyplněna rukou. Žádosti jsou podávány na předepsaném formuláři, který je
po vyhlášení programu k dispozici v kanceláři KS Lovoš, Informačním centru, nebo na
internetových stránkách KS Lovoš http://kslovos.lovosice.com. Součástí žádosti bude sepsaný
projekt, který bude detailně popisovat plánovanou akci (vč. předpokládaných termínů),
s popisem místa konání a předpokládaným dopadem akce.
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Písemnou formu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s případnými přílohami lze
zaslat poštou nebo podat osobně na podatelně Kulturního střediska Lovoš Lovosice.

Adresa doručení:
Kulturní středisko Lovoš
8. května 13
410 02 Lovosice

a) KS Lovoš shromáždí a připraví podklady pro vyhodnocení projektů. K projektům se
vyjádří Kulturní komise, jakožto poradní orgán Rady města, zhodnotí kvalitu a dopady
jednotlivých projektů a svá doporučení předloží (vč. všech projektů) Radě města k projednání.
Rada města následně rozhodne o přidělení příspěvku k jednotlivým projektům.
b) vyúčtování příspěvku bude předloženo KS Lovoš nejpozději do 20. prosince 2012, pokud
byl příspěvek určen na průběžnou činnost v daném roce. V případě, že příspěvek byl určen na
uskutečnění časově vymezeného projektu, pak příjemce předloží KS Lovoš vyúčtování do 30
dnů po skončení akce.
c) v případě nedodržení pravidel a nepředložení vyúčtování může být požadováno vrácení
dotace.

VIII. stanovení konzultačního místa v KS Lovoš
Kulturní středisko Lovoš, 8. Května 13, Lovosice
kontaktní osoba: Ing. Martin Kohl, TF: 416532140, 773686481
email: martin.kohl@meulovo.cz
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IX. hodnotící kritéria
a) projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr s reálným rozpočtem
b) projekt musí být realizován v roce 2012

X. Oznámení o přidělení příspěvku - dotace
Rozhodnutí orgánů města o přidělení příspěvku nebo dotace bude neprodleně po přijetí
usnesení zveřejněno na úřední desce MěÚ a webových stránkách Města Lovosice a
Kulturního střediska Lovoš. Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni KS Lovoš a s těmi,
kterým Rada města schválí přidělení finančních prostředků, bude sepsána darovací smlouva.

V Lovosicích, dne 04. 06. 2012

……………………………………………………….
Ing. Martin Kohl
ředitel Kulturního střediska Lovoš
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