
 

 

K 1. 11. 2015 vyhlašuje Obec Bašť výzvu na podporu akcí v oblasti kultury, sportu a 
volnočasových aktivit pro rok 2016. Výzva byla schválena Zastupitelstvem obce dne  
19. 10. 2015. 

 

1. Vymezení výzvy: 

Cílem je podpora jednorázových společenských akcí v oblasti kultury, sportu a 
volnočasových aktivit, které přímo přispívají k rozvoji komunitního života v obci. 
Výzva se vypisuje na rok 2016.  

Finanční alokace na tuto výzvu:  100 000 Kč 

Doba trvání výzvy:     1. 11. 2015 – 15. 12. 2015 

Realizace akcí v období:    1 – 12/2016 

Vyúčtování akce:     do 1 měsíce od realizace akce 

Uznatelné náklady:     všechny náklady nezbytné pro realizaci 
akce vyjma mzdových nákladů a nákladu na zboží určené k prodeji na akci (občerstvení, 
vlastní výrobky atd.). Odměny pro pořadatele, pomocníky akce a členy spolků též nejsou 
uznatelnými náklady. 

 

2. Oprávnění žadatelé:  

 Fyzické osoby s trvalým bydlištěm v obci Bašť. 

 Spolky a neziskové organizace, které na území obce působí, mají zde své sídlo 
nebo vlastní organizační jednotku. 

 

3. Výše poskytnuté dotace: 

Minimální výše:      1 000 Kč 

Maximální výše:      20 000 Kč 

Spoluúčast žadatele (i z jiných než vlastních zdrojů): min. 10 % z celkových nákladů akce.  

 

4. Náležitosti žádosti o dotaci:  

Žádost musí obsahovat: 

 formulář žádosti v elektronické podobě – na nosiči CD, popř. elektronicky zaslaný 
na e-mail: ou@obecbast.cz 

nebo 

 

mailto:ou@obecbast.cz


 formulář žádosti v papírové podobě v zalepené obálce s označením "Dotace 2016" 
přes podatelnu či na adresu Obec Bašť, Obecní 126, 250 65 Bašť 

  v případě potřeby může obsahovat i nepovinné přílohy žadatele 

Formulář žádosti bude zveřejněn na webových stránkách obce, popř. je možné po 
domluvě vyzvednout tištěnou verzi žádosti na obecním úřadě v úředních hodinách. 

 

5. Hodnocení žádosti o dotaci:  

Po ukončení příjmu žádostí proběhne kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (sídlo 
na území obce, přijatelnost aktivit, podpis statutárního zástupce atd.). 

U žádostí, které splňují podmínky výzvy, dojde k jejich hodnocení na základě stanovených 
hodnotících kritérií. Hodnotitelská komise je složena z pěti členů výboru pro společenské 
záležitosti. Výsledný přehled bude předložen zastupitelstvu obce ke schválení konečného 
seznamu příjemců dotace. Na dotaci není právní nárok.  

 

6. Hodnotící kritéria 

 Kvalita popisu akce  
Akce je dostatečně a srozumitelně popsaná, včetně popisu cílové skupiny, přínosů pro 
cílovou skupinu a veškerých nutných předpokladů pro úspěch akce. 

 Ekonomické nastavení akce  
Akce má reálný rozpočet, náklady a příjmy jsou odhadované reálně (ideálně na základě 
předchozích zkušeností) a účel finančních prostředků je vázaný na dosažení cílů akce. 

 Zajištění akce  
Akce je personálně a věcně dostatečně zajištěná, harmonogram akce (přípravy a program 
akce) jsou dostatečně popsány, každý bod má odpovědnou osobu, která bude zodpovídat 
za realizaci své oblasti. 

 Přínos akce  
Akce je přínosem pro společné soužití v obci, přinese občanům zábavu, sportovní aktivitu, 
vzdělání, kulturní zážitky apod. Tento bod je velmi důležitý pro hodnocení akce a měl by 
obsahovat jasně popsané přínosy pro členy a nečleny pořádajícího spolku. 

 Spolupráce s ostatními spolky 
Jedním z hlavních cílů je podporovat společné aktivity různých spolků tak, aby docházelo 
k maximální synergii. Do programu akce se zapojí i jiné spolky a zpestří tak program nebo 
zajistí přínos i pro jiné věkové kategorie. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Iva Cucová, MBA 
starostka 
 
V Bašti 23. 10. 2015 
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