Výběrové řízení pro NNO

vzdělávací či volnočasové aktivity dětí a mládeže

____________________________________________________________________
Evropské školicí centrum o.p.s., sídlem Jiráskova 133, Litomyšl, IČ
27501485 (dále jen „EŠC“), v souladu s jeho hlavní činností, vyhlašuje výběrové
řízení na podporu projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi
zaměřenými na vzdělávací či volnočasové aktivity dětí a mládeže na období roku 2013.
Podpora projektů bude uskutečňována formou finančního příspěvku na
ubytování v objektu EŠC.
A. ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Do výběrového řízení se mohou přihlásit:
-

-

-

(A) podle ustanovení § 218 zapsané spolky zřízené dle Občanského zákoníku,
Zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
(B) podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) a r) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č.
231/2010 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či ústavy zřízené podle dle § 402
Občanského zákoníku, Zákon č. 89/2012 Sb.
(C) podle ustanovení § 15a účelová zařízení církví, zřízené podle zákona
č. 3/2002 Sb., O církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších
předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v tomto
ustanovení,
(D) podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, nadace a nadační fondy, zřízené podle dle § 306 Občanského
zákoníku, Zákon č. 89/2012 Sb., pokud se programy výběrového řízení týkají
předmětu jejich vlastní činnosti.

Organizace výše uvedeného typu, které působí v oblasti vzdělávacích a
volnočasových aktivit dětí a mládeže, budou ve výběrovém řízení zvýhodněny.
Organizace, které budou žádat finanční příspěvek, musí být evidovány
v evidenci nestátních neziskových organizací na Portálu veřejné správy
(www.portal.gov.cz).

B. PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
1. Dodržení předepsaného způsobu podání žádostí
2. Dodržení termínu pro podání žádosti
3. Dodržení závazné osnovy žádosti
C. POUŽITÍ PŘÍSPĚVKU
1. Příspěvek bude poskynut pouze k uhrazení ubytovacích služeb v objektu EŠC.
2. Příspěvek činí max. 30% ceny ubytování na osobu den.
3. Do rozpočtu akce nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z příspěvku ani
jinak fakticky realizován.
D. FINANČNÍ PODPORA
V Dohodě o poskytnutí příspěvku budou stanoveny podmínky, které je příjemce
příspěvku při používání finančních prostředků povinen dodržet. Dohoda bude mimo
jiné obsahovat ustanovení, že:
- NNO souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy a výše
poskytnutého příspěvku
- NNO oznámí změnu všech identifikačních údajů uvedených v předložené žádosti
v průběhu období, na které byl příspěvek poskytnut, a to do 14 dnů od této změny
- NNO se zavazuje uvádět EŠC ve svých propagačních materiálech jako spolupracující
organizaci
E. ZPŮSOB PODÁNÍ
Přihlašované žádosti zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně přímo do sídla
EŠC) v uzavřených obálkách s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - PŘÍSPĚVEK na adresu:
Evropské školicí centrum o.p.s., Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
Každou žádost lze předložit pouze jednou a musí být předložena v jednom
vyhotovení.

Přihlašovaná žádost musí mít tyto náležitosti:
a) žádost na úplně a správně vyplněném závazném formuláři - Příloha tohoto
dokumentu
b) čestné prohlášení statutárního zástupce, že uvedené údaje odpovídají skutečnosti
resp. údaje v přiložených dokumentech jsou pravdivé, a že si je vědom své trestní
odpovědnosti a povinnosti vrátit příspěvek v případě uvedení nepravdivých údajů
(součást Přílohy).
Příjem žádostí začíná dnem 1. ledna 2017 a bude umožněn v průběhu celého
roku 2017 až do výše disponibilních prostředků EŠC. O ukončení příjmu
žádosti bude EŠC informovat na svých webových stránkách
www.esclitomysl.cz
NNO bude o poskytnutí či neposkytnutí příspěvku informován do 21
kalendářních dnů od obdržení žádosti.
Bližší informace jsou k dispozici na:
604 535 776, e-mail jana.mackova@esclitomysl.cz
Informace o výběrovém řízení jsou průběžně k dispozici na internetových stránkách
EŠC.
F. POSOUZENÍ PŘIHLÁŠENÉHO PROJEKTU
Žádost bude předložena k vyhodnocení správní radě EŠC, která zároveň určí i
procentuální výši poskytovaného příspěvku.
Poskytnutý příspěvek může být čerpán o té, co NNO akceptuje svým podpisem
Dohodu o poskytnutí příspěvku.
Příspěvek je obvykle započten jako částečná úhrada oproti faktuře za
poskytnuté služby EŠC.
EŠC průběžně zveřejní výsledky výběrového řízení na svých internetových
stránkách.
G. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
EŠC nevrací žádosti, které byly přijaty do výběrového řízení, a nezdůvodňuje
u neúspěšných žádostí, proč nebyly podpořeny.
EŠC si vyhrazuje právo zrušit celé výběrové řízení.
Přílohy:
Žádost NNO o poskytnutí finančního příspěvku

Příloha
Výběrového řízení pro NNO
(vzdělávací či volnočasové aktivity dětí a mládeže)

Žádost

nestátní neziskové organizace o poskytnutí finančního příspěvku
Název poskytovatele
příspěvku
Stručný název projektu

Evropské školicí centrum o.p.s.

Podíl vlastních zdrojů (Kč)
Podíl příspěvku (Kč)

1. Identifikační údaje o předkládající organizaci
Název žadatele
Organizační forma

Kraj

Ulice

Č.p.

Obec

PSČ

Telefon

Část obce

WWW stránka

E-mail

IČ

DIČ

Registrace (kde
zaregistrována, oddíl a
vložka v rejstříku, ze dne)

Registrace
NNO
na portal.gov.cz

Bankovní ústav

Č. účtu

ANO



2. Statutární orgán (statutární zástupce organizace)
Jméno a příjmení

Tituly

Funkce
Kontaktní adresa
Telefon/fax

e-mail

3. Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti
Typ poskytovaných služeb (provozovaných činností)

Cílové sociální kategorie, jimž jsou služby (činnosti) určeny (zaškrtněte alespoň jednu
možnost):
Děti do 18 let
Mládež do 26 let
Rizikové skupiny dětí a mládeže
Osoby se zdravotním postižením
Příslušníci národnostních menšin
Krajané
Jiné (vypište)








Senioři
Osoby v sociální nouzi
Romská komunita
Cizinci
Obyvatelé venkova









Další projekty realizované předkládající organizací v kalendářním roce
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Příloha
Výběrového řízení pro NNO
(vzdělávací či volnočasové aktivity dětí a mládeže)

4. Působnost organizace (zaškrtněte alespoň jednu možnost)
Mezinárodní
(svět/Evropa/stát)

Celostátní




Krajská
(názvy krajů,
regionů)

Česká republika

Místní
(název lokality)




5. Počet placených pracovníků v organizaci
Celkový počet placených pracovníků
Přepočtený počet placených pracovníků (přepočet na plné úvazky)
Počet členů organizace:

6. Údaje o projektu, na který je žádán příspěvek
Přesný název projektu
Doba realizace projektu
od
do
Místo a kraj realizace projektu
Byl projekt dotován ze státního rozpočtu v minulém kalendářním
ANO 
roce ?
Název orgánu, který dotaci
Výše dotace
poskytl
Název orgánu, který dotaci
poskytl

Výše dotace

Název orgánu, který dotaci
poskytl

Výše dotace

NE



Základní idea a stručný obsah projektu:

Realizátor projektu (řešitel)
Jméno a
příjmení
Funkce

Tituly

Organizace
Kontaktní
adresa
Telefon/fax

e-mail
Počet honorovaných pracovníků zajišťujících realizaci projektu (přepočet na plné
úvazky)

Počet nehonorovaných dobrovolníků podílejících se na realizaci projektu
Statutární orgán NNO prohlašuje, že projekt schválil a doporučil k předložení do
výběrového řízení, a že uvedené údaje odpovídají skutečnosti resp. údaje v přiložených
dokumentech jsou pravdivé, a že si je vědom své trestní odpovědnosti a povinnosti vrátit
příspěvek v případě uvedení nepravdivých údajů.
V ________________ dne ______________ Razítko NNO a podpis statutárního orgánu
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