Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2019
z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno
v zmysle VZN 11/2015
na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie
duchovných a kultúrnych hodnôt
s cieľom podpory a rozvoja cestovného ruchu
na území mesta Komárno
zverejnená v zmysle § 5 ods. 1 VZN Mesta Komárno č. 2/2012 v znení VZN č. 15/2012;
resp. v zmysle § 5 ods. 1 VZN Mesta Komárno č. 13/2012
1. O finančnú dotáciu môžu žiadať
právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľ, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území
mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby
obyvateľom mesta.
2. Finančnú dotáciu je možné použiť
na tvorbu, rozvoj, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory
a rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno.
3. Celková finančná čiastka
vymedzená v rozpočte mesta Komárno na uvedené účely v roku 2019 činí 10.000 Euro.
4. Maximálna výška finančnej dotácie
priznanej mestom v zmysle tohto VZN je 2.000,-EUR na jeden projekt.
5. Žiadosti o finančnú dotáciu podávajú žiadatelia písomne v papierovom forme.
6. Elektronický formulár žiadosti je zverejnený
http://www.komarno.sk/sk/tlaciva_518.html

na

webovom

sídle

mesta:

7. Žiadosti o finančnú dotáciu žiadatelia môžu podať
- osobne do podateľne Mestského úradu Komárno, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno,
- poštou na adresu Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
bez časového obmedzenia počas celého roka.
8. Povinné prílohy k žiadosti:
- Stručný popis pripravovaného projektu (aktivity) a jeho cieľ
- Vypracovaný položkovitý rozpočet projektu
- Výpis z OR, živnostenského registra alebo z inej úradnej evidencie alebo registra, v ktorom
je žiadateľ evidovaný – nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti – fotokópia
- Doklad preukazujúci oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak to nevyplýva priamo z dokladu
o právnej subjektivite – fotokópia
- Čestné prehlásenie žiadateľa, že nemá žiadne záväzky voči mestu Komárno ani
právnickým osobám, ktorých zakladateľom (zriaďovateľom) je mesto
- Potvrdenie o zriadení účtu v banke
- Doklad o preukázaní vlastných zdrojov na spoluúčasť

9. O poskytnutí dotácie rozhoduje
na základe návrhu komisie pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch Mestského
zastupiteľstva v Komárne mestské zastupiteľstvo. Pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie sa
neprihliada na žiadosti tých žiadateľov, ktorí nepredložili zúčtovanie poskytnutej dotácie za
rok 2016.
10. Dotáciu môže žiadateľ použiť do 31. decembra 2019

V Komárne, 7. februára 2019
Odbor školstva a kultúry
MsÚ Komárno

