Obec Tehov, okr. Praha-východ

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY PRO ROK 2016
Tato upravená Specifikace VFP byla schválena Zastupitelstvem obce Tehov dne 9.11.2016:
Maximální souhrnná výše prostředků na VFP
- dle rozpočtu obce (předpoklad 100 tisíc Kč)
Termíny pro příjem žádostí
- 1. kolo: 22.12.2015 – 29.1.2016
- 2. kolo: 1.5.2016 – 27.5.2016
- 3. kolo: 1.8.2016 – 29.8.2016
- 4. kolo: 10.11.2016 – 30.11.2016
- další kola mohou být vypsána dodatečně, případně již vyhlášená zrušena, v závislosti na
ne/vyčerpaných prostředcích z rozpočtu obce
Maximální výše VFP
- 25 tis. Kč na jednu žádost (dílčí aktivitu)
- 50 tis. Kč souhrnně pro jednoho žadatele za kalendářní rok
- jeden žadatel může podat i více žádostí v jednom kole
- do souhrnné částky poskytnuté VFP se započítává rovněž prominuté nájemné z pronájmu
kulturního sálu OÚ dle Provozního řádu kulturního sálu a přilehlých prostor v budově OÚ
Tehov
Přílohy žádosti
- povinná příloha 1: Položkový rozpočet, je-li žádána VFP vyšší než 5 tis. Kč (k dispozici ve
formuláři žádosti)
- povinná příloha 2: Fotokopie dokladu prokazujícího právní subjektivitu žadatele (právnická
osoba - např. výpis z veřejného rejstříku, fyzická osoba podnikající – výpis z živnostenského
rejstříku, fyzická osoba nepodnikající - občanský průkaz, doplněný písemným souhlasem
majitele průkazu se zpracováním osobních údajů pro účely posouzení žádosti o veřejnou
finanční podporu a jeho podpisem)
- povinná příloha 3: Doklad o zřízení / existenci bankovního účtu (kopie smlouvy o zřízení účtu,
kopie posledního výpisu z běžného účtu apod. – nepovinná příloha, pokud je schválena
výjimka pro hotovostní výplatu VFP)
- nepovinná příloha 4: Přehled o dosavadní činnosti žadatele a případné reference či jiné
skutečnosti, které považuje žadatel za důležité
- povinná příloha 5: Kopie plné moci, je-li žádost podepsána na základě plné moci
V Tehově dne 9.11.2016
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