POKYNY PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE PROGRAMU REGIONSERVIS
Výše dotace: 100.000,- Kč
Postup výběru vítěze:
V 1. kole jsou vyhodnoceny přijaté žádosti o dotaci, rozhodující parametry pro postup do druhého kola:
1. celková částka v žádosti nesmí přesáhnout poskytovanou částku
2. záměr a cíl dotace musí odpovídat zadání
3. příjemcem dotace musí být obec či organizace s podílem obce
4. cílový počet občanů (či plocha území), kterým bude realizovaný projekt prospěšný
2. kolo:
Statutární zástupci postupujících projektů jsou pozváni na společné setkání, kde prezentují svůj projekt před
ostatními žadateli, po skončení prezentací udělují všichni posluchači body jednotlivým žádostem. Vítězem se
stává žádost s nejvyšším počtem bodů.
Datum uzávěrky podání pro Královéhradecký kraj: 30. června 2007 24:00 hod
Datum vyhlášení postupujících do 2. kola:
16. července 2007 postupujícím zasíláme emailovou zprávu.
Datum čerpání dotace: do konce roku 2007
Forma podání: emailem na adresu: podatelna@regionservis.cz
Priority: bez omezení ! je možné žádat i dotaci na investiční (ziskový projekt) !
Doporučení: jako vhodný způsob užití uvádíme např. vybavení dětského hřiště, autobusové zastávky, výsadba
zeleně či drobná rekonstrukce parku, obecní rozhlas, veřejné osvětlení, dopravní bezpečnost, vybavení obce.
Nevhodné žádosti jsou např. financování provozních výdajů, projektové dokumentace, nákladů na povolení atp.
Podmínka: dotaci lze čerpat výhradně na nový, již nespuštěný projekt !
Poskytovatel: Regionservis s.r.o.
Příjemce:
1. Územní samospráva
2. Nezisková organizace zřízená obcí
Poznámka:
Platí výhradně pro účastníky akcí programu Regionservis, kteří uhradili poplatek a registrovali se tak do grantu !
Důležitý obsah žádosti:
• Údaje o žadateli
(název, právní forma, adresa, IČ, DIČ plátce či neplátce, číslo účtu, kontaktní osoba, kontaktní údaje atd.)
• Popis projektu, především jeho účel, výhody pro rozvoj obce, dopad na obec a občany
• Rozpočet projektu
• Partneři projektu (pokud jsou)
• Případná fotodokumentace
Časté dotazy:
Je nutný pro podání žádosti nějaký formulář ?
Ne žádný formulář potřebný není a ani se nesnažíme „svazovat“ podání žádosti formulářem, neboť jej
považujeme za zbytečný nástroj byrokracie kterou komplikovat podání nehodláme.
Mohu žádat v rámci většího projektu tj. s vyšší částkou ?
Ano můžete, pokud v rámci většího projektu, např. na výměnu veřejného osvětlení obce budete potřebovat
sumu 500.000,- Kč, můžete žádat aby část financování byla kryta naší dotací. To platí pouze v případě, že
projekt není dále financován jinou dotací !
Mohu žádat i na více produktů ? (např. radar + světlo či světlo + autobusová zástavka atd.)
Samozřejmě to je možné.

