
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY  
 

pro poskytnutí finančních prostředků  

z Programu  podpory  neziskových organizací  v roce 2021 

 
Poskytovatel - Město Kasejovice, Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice,  

IČO: 00256731 

 

V rozpočtu Města Kasejovice bylo pro rok 2021 vyčleněno na tento 

program 130 000 Kč. 

  

Cíle programu: 

- podpora iniciativy neziskových organizací (dále jen NO), působících zejména v 

oblastech cílevědomé dlouhodobé práce s dětmi a mládeží, dále v kultuře, v 

mimoškolním vzdělávání, v tělovýchově a sportu, v ochraně přírody atd. 

- podpora rozvoje další činnosti těchto organizací za účelem obohacení nabídky 

kulturního a společenského života našich občanů. 

 

Podmínky účasti organizací na projektech: 

- sídlo a působnost neziskové organizace v oblasti Kasejovicka (Kasejovice, 

Řesanice, Polánka, Podhůří, Kladrubce, Chloumek, Přebudov, Újezd u Kasejovic) 

nebo zaměření projektu na cílové skupiny Kasejovicka. V kategorii B se projektu 

může zúčastnit i fyzická osoba působící na Kasejovicku.  

- předložení písemné Žádosti o poskytnutí finančních prostředků ve stanoveném 

termínu (viz dále). 

 

Základní pokyny k vyplnění Žádostí a jejich předložení na MěÚ 

Kasejovice: 

- formuláře jsou k dispozici na MěÚ Kasejovice, nebo na webových stránkách města  

- na tiskopisu Žádosti o poskytnutí finančních prostředků vyplňte identifikační údaje 

žadatele (pro každou kategorii projektů stačí vyplnit první stránku Žádosti 1x, druhou 

stránku lze nakopírovat podle počtu vašich projektů). 

- požadovaný projekt popište buď na volné místo Žádosti, nebo na samostatný list 

formátu A4 (pro více projektů vždy samostatný list formátu A4). 

- musí být uvedeno číslo účtu žadatele, příspěvky nejsou vypláceny v hotovosti 

- nabídky na plnění projektů předkládejte do podatelny MěÚ Kasejovice do 

20.12.2021. 

 

Hodnocení předložených nabídek a přidělení finančních prostředků: 

- předložené nabídky hodnotí a schvaluje Rada města Kasejovice  

- Rada města si vyhrazuje právo ve výjimečných a odůvodněných případech 

rozhodnout o nepřidělení finančních prostředků navrženému projektu, nebo po 

konzultaci se žadatelem rozhodnout o úpravě rozsahu plnění a výše finanční dotace. 



 

Kritéria hodnocení (seřazeno podle váhy kritéria sestupně): 

a) prokazatelně pravidelná práce NO s dětmi a mládeží do 19 let se 

zaměřením na vyplnění volného času. 

b) garance kvalitní realizace projektu, dlouhodobá spolehlivost uchazeče, 

dobré zkušenosti z plnění projektů v minulých letech. 

c)  výše podílu vlastních zdrojů. 

d)  předpokládané široké zapojení (účast) veřejnosti. 

 

Přidělení financí: 

- po schválení žádosti Radou města Kasejovice bude s uchazečem na každý projekt 

uzavřena písemná smlouva o poskytnutí finanční dotace (podle obecně platných 

předpisů) a poté finanční příspěvky převedeny na účet žadatele. 

- vyúčtování programu viz formulář Příloha č. 3 předložit do 31.01. 2022 na MěÚ 

Kasejovice. 

 

Kontaktní osoby: Ing. Marie Čápová, tel. 371 595 100, e-mail: mu@kasejovice.cz 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Žádost o poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory 

neziskových organizací Kategorie A 

Příloha č. 2: Žádost o poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory 

neziskových organizací Kategorie B 

Příloha č. 3: Vyúčtování programové dotace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


