Statutární město Chomutov

Grantový program: Mikrogranty 2017
O finanční podporu z programu Mikrogranty 2017 mohou žádat právnické osoby, které nebyly
zřízeny za účelem podnikání, fyzické osoby s živnostenským oprávněním a fyzické osoby bez
živnostenského oprávnění s trvalým pobytem v ČR. Maximální výše dotace činí 5 000 Kč.
Finanční podpora je poskytována formou účelového peněžitého daru.

Příjem žádostí:


Žádosti o mikrogrant lze podávat kontinuálně po celý rok, nejpozději však měsíc před
začátkem realizace daného projektu.




Uzávěrky přihlášek podávání 30. 3., 30. 6., 30. 9., 31.12.2017
Přihláška se podává na předepsaném formuláři výhradně elektronickou formou

Příjemci podpory:




Právnické osoby, které nebyly zřízeny za účelem podnikání,
Fyzické osoby (podnikající i nepodnikající) s trvalým pobytem v ČR,
Školy, které jsou zřizovány jinou právnickou nebo fyzickou osobou než státem, krajem, obcí
nebo registrovanou církví.

Objem finančních prostředků pro rok 2017


Alokace programu mikrogranty 2017

600.000 Kč

Typy podporovaných projektů:


Mikrogranty budou poskytovány v těchto oblastech:
-

sportovní a volnočasové aktivity



-

Podpora nahodilých sportovních a volnočasových aktivit
Prezentace aktivit neprofesionálních sportovních sdružení a osob

kulturní a umělecké aktivity a komunitní rozvoj






Podpora kulturních a uměleckých aktivit
Hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, design, literatura, podpora kulturních
a lidových tradic, site specific art aj.
Prezentace aktivit neprofesionálních kulturních a uměleckých sdružení a osob
Podpora projektů regionální historie,
Projekty řešící oživení veřejného prostoru, rozšíření nabídky trávení volného
času ve městě a zlepšení sousedských vztahů

-

Sociální oblast



-

Sociální inkluze
Komunitní práce

životní prostředí





Ochrana životního prostředí
Úklid veřejného prostranství
Údržba veřejné zeleně a výsadba
Přednášková činnost ke zvýšení povědomí o životním prostředí

Forma a výše podpory:






Na přidělení finanční podpory není právní nárok
Podpora je vyplácena ex post (po uskutečnění akce)
Přijaté žádosti jsou hodnoceny vždy do 45 dní po skončení kalendářního čtvrtletí
Maximální možná výše požadované i přidělené dotace je 5 000 Kč.
Z projektu bude hrazeno maximálně 90% celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:





Finanční podpora z programu Mikrogranty 2017 nebude poskytnuta žadatelům,
kterým byla poskytnuta dotace na stejný projekt v rámci jiného vypsaného grantového
programu
Z dotace bude hrazeno maximálně 90 % celkových nákladů projektu.
Jeden žadatel může podat v programu Mikrogranty 2017 maximálně 4 žádosti o dotaci
na 4 různé projekty (Upřesnění: Vzhledem ke skutečnosti, že podpora v programu
Mikrogranty je vyplácena formou peněžitého daru, tak platí, že souhrn všech darů
poskytnutých z rozpočtu města (peněžitých i nepeněžitých) nesmí přesáhnout 20 tis.
Kč v jednom kalendářním roce /nezapočítávají se podpory poskytnuté formou
dotace/).

