GRANTOVÝ PROGRAM OBCE STATENICE NA 1. POLOLETÍ ROKU 2021 —
VÝZVA

Na základě schváleného Grantového programu upozorňuje Obec Statenice, že od
1.12.2020 lze podávat žádosti pro 1. kolo grantového programu na rok 2021.
V rozpočtu obec Statenice je pro tento účel vyčleněna částka 100.000 Kč.
Žádosti o grant se předkládají pouze na předepsaném formuláři (ke stažení na
stránkách www.statenice.cz nebo v tištěné podobě je k dispozici v podatelně OÚ.
Uzávěrka vyhlášeného grantového programu je 28.2.2021.
Žádosti o grant je možné zaslat poštou na adresu: Obecní úřad Statenice, Statenická
23, 252 62 Statenice nebo doručit osobně do podatelny Obecního úřadu Statenice v
zalepené obálce označené slovem „GRANT 2021".
Grantové výzvy na rok 2021 jsou zaměřené především na:








Podporu sportovních a sportovně společenských akcí
Podporu kulturních a kulturně společenských akcí
Podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže
Podporu vzdělávacích a výchovných akcí
Podporu běžné činnosti spolků
Na údržbu a výsadbu zeleně a jiné činnosti při ochraně životního prostředí
Na opravy sportovních a jiných zařízení v majetku spolků

Cílem podpory je pořádání jednotlivých akcí pro širší veřejnost, zájmové kroužky,
vzdělávací akce, běžná činnost žadatele související s nutným provozem či dalším
rozvojem (prezentace a propagace žadatele).
Omezení: grant nelze čerpat na investiční výdaje, výdaje musí mít bezprostřední vztah
k pořádané akci, grant nemůže být poskytnut na aktivity s komerčním přesahem
(předváděcí a prodejní akce), nelze čerpat na členské poplatky, zápisné, stravné a
cestovné.
Výše grantového příspěvku je:
 maximálně 30.000 Kč na akci Grantového programu většího rozsahu v jednom
kalendářním roce
 maximálně 5.000 Kč na akci Grantového programu malého rozsahu (jednorázová,
krátkodobá akce pro širší veřejnost)
 Lze podpořit více žádostí jednoho „žadatele." Celková podpora jednoho žadatele
za kalendářní rok nesmí překročit částku 40.000 Kč.

Příjemce Grantu se přijetím podpory zavazuje v místě realizace projektu umístit logo
Obce Statenice, rovněž tak i na informačních a propagačních materiálech.
Grantová komise vyhodnocuje jednotlivé žádosti s doporučením zastupitelstvu, které
o nich rozhoduje.
Text Grantového programu, Všeobecných podmínek Grantového programu obce
Statenice, logo obce, formulář žádosti a další informace jsou k dispozici na stránkách
Obce Statenice www.statenice.cz, nebo v podatelně obecního úřadu na adrese
Statenická 23, Statenice. Grantový program byl schválen usnesením zastupitelstva
č. 211/16.12/20 dne 16.12.2020.

Digitálně podepsal MgA.
Apolena Novotná
Datum: 2020.12.17
14:47:01 +01'00'
Ve Statenicích dne 17.12.2020

MgA. Apolena
Novotná

