Program podpory spolků a neziskových organizací 2020
Město Blovice
na základě usnesení Rady města Blovice ze dne 27.01.2020
č.j. MUBlov 01719/20/OERM/Bem vyhlásilo Program podpory spolků a neziskových
organizací na rok 2020 (dále jen „program“). Z rozpočtu města Blovice je na program určeno
550.000,- Kč.
V rámci programu budou podporovány kulturní, zájmové a sportovní spolky,
organizace a osoby, které nejsou přímo napojeny na rozpočet města Blovice. Bude
upřednostňována práce s dětmi a mládeží do 18 let, práce se seniory, práce
s handicapovanými spoluobčany apod. Podporu mohou získat i ti, jejichž činnost má
společenský význam pro město Blovice a představuje zviditelnění města navenek. Žadatelé
musí vytvářet činnost na území města Blovice. Z programu nebude podpořen oddíl národní
házené TJ Sokol Blovice, který dostal od města Blovice mimořádnou dotaci za reprezentaci
Blovic.
Žadatelé o podporu předloží v době od 09. 03. 2020 do 03. 04. 2020 na Městský úřad
Blovice (na podatelnu, popř. na e-mail: martina.benesova@mublovice.cz) Žádost o
poskytnutí finančních prostředků na předepsaném formuláři (vzor žádosti je v příloze č. 1).
Formulář žádosti je k dispozici na podatelně MěÚ Blovice a na internetových stránkách města
Blovice www.blovice-mesto.cz.
Rada města Blovice rozhodne o podpoře nejdéle do 30. 04. 2020.
Program je rozdělen do dvou částí.
I./ První část je zaměřena na jednotlivé akce uskutečňované v řádech max. dnů.
Maximální výše dotace v jednotlivém případě (účelu) je stanovena na částku 7.000,- Kč.
Každému žadateli je umožněno podat žádost na vícero účelů (akcí). Na tuto část programu je
určeno celkem 200.000,- Kč.
II./ Druhá část je zaměřena na aktivity, které mají charakter celoroční, opakující se
činnosti. Může se jednat např. o příspěvek na celoroční provoz daného spolku či organizace.
Dále je zde možné získat podporu na pořízení movitého hmotného majetku či na
opravy nemovitostí užívaných žadateli. V této druhé části požadujeme v žádosti uvést návrh
rozpočtu dané akce se stručným komentářem zejména jejich přínosů. Maximální výše dotace
v jednotlivém případě (účelu) je stanovena na částku 50.000,- Kč. Každému žadateli je
umožněno podat žádost na vícero účelů (akcí). Na tuto část programu je určeno celkem
350.000,- Kč.

Žadatelé o podporu berou na vědomí, že požadovaná částka může být Radou města
snížena, aby bylo uspokojeno více žadatelů. Žadatelé o podporu berou rovněž na vědomí, že
podpora nebude poskytnuta tomu žadateli, který řádně nevyúčtoval podporu za r. 2019,

pokud takovou obdržel. Dále berou na vědomí, že požadovaná částka a schválená podpora
bude obvyklým způsobem zveřejněna (web města, Blovické noviny, úřední deska).
Podpora bude vyplacena bezhotovostním převodem nebo vyplacením z pokladny
města do 30 dní od uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzor v příloze č. 2).
Podpora za rok 2020 bude nejpozději do 31.12.2020 vyúčtována – příjemci předloží
do tohoto termínu Čestné prohlášení o využití podpory včetně všech požadovaných
dokumentů fyzicky na podatelnu MěÚ Blovice popř. elektronicky na e-mail:
martina.benesova@mublovice.cz.
Informace o programu: Martina Benešová, tel. 371 516 126

V Blovicích 31.01.2020
Bc. Robert Zelenka, starosta města Blovice

