1. Realizátor programu:

Město Litoměřice

2. Předmět a účel podpory:
 podpora je určena jako kompenzace nákladů na aktivity na podporu fair trade, konající se na
území Litoměřic.
3. Kritéria pro přiznání finanční podpory:
 aktivita musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr s reálným rozpočtem
 aktivita musí být realizována v roce 2017
 aktivita musí být zpracována na předepsaném formuláři
 na aktivitu lze poskytnout dotaci z rozpočtu města pouze z jednoho dotačního programu Města
Litoměřice.
4. Způsob financování aktivit:
 podpora může tvořit až 100% uznatelných nákladů projektu, maximálně však 4000,- Kč
 z podpory nelze hradit mzdy (s výjimkou DPP a DPČ např. pro lektora), daně, odvody,
cestovné, investiční náklady, náklady prokazatelně nesouvisející s projektem, výdaje na
pohoštění a dary (s výjimkou fairtradových věcných cen v soutěžích a fairtradového
občerstvení při osvětové akci pro občany, které jsou součástí projektu), komerční a
podnikatelské aktivity
 na podporu není právní nárok.
5. Žádost o finanční podporu:
 Žadatelem může být:
1) fyzická osoba starší 18 let
2) právnická osoba
 žádosti o podporu přijímá Město Litoměřice nejpozději do 10.2.2017
 žádost je nutné vyplnit v elektronickém formuláři včetně příloh
 formulář žádosti je dostupný na webu města https//:www.litomerice.cz/dotace-a-granty a
Zdravého města v sekci dotace a granty: http://zdravemesto.litomerice.cz/granty-adotace.html,
 do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické žádosti je nutné žádost včetně příloh předložit
také v jednom tištěném vyhotovení osobně nebo poštou na adresu: Městský úřad Litoměřice,
Bohdana Dojčinovičová, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice. Tištěné vyhotovení musí být
podepsáno statutárním zástupcem organizace / fyzickou osobou.
6. Přidělení finanční podpory:
 žádosti přijaté do programu posoudí Řídící skupina pro fair trade
 žadatelé budou písemně vyrozuměni o přidělení podpory nejpozději do 10. 3. 2017
 přehled o přidělených podporách bude zveřejněn na webových stránkách města
 finanční podpora bude poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí podpory
7. Vyúčtování a kontrola dotace
 vyúčtování podpory bude provedeno příjemcem do 1 měsíce po realizaci akce spolu s krátkým
zhodnocením akce včetně fotodokumentace a to na předepsaném formuláři
 formulář
závěrečné
zprávy
s vyúčtováním
je
dostupný
na
webu
města
https//:www.litomerice.cz/dotace-a-granty
 Město Litoměřice si vyhrazuje právo provést dokladovou prověrku využití poskytnutých
prostředků. V případě zjištění nedodržení podmínek uzavřených ve smlouvě, je příjemce
povinen dotaci vrátit na účet Města Litoměřice
 v případě nevyužití poskytnuté podpory v plné výši, vrátí žadatel nevyužitou část podpory
poskytovateli.

